
 Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU - 

MESTRADO E DOUTORADO 2022/2 

 

AMPLA CONCORRÊNCIA, PROGRAMA QUALIFICA E AÇÕES AFIRMATIVAS 

PARA CANDIDATOS BRASILEIROS E ESTRANGEIROS 

 

Orientações para realização da Prova de Línguas e da Prova de Conhecimentos 

Específicos 

 

Prova de Línguas 

1. A Prova de Línguas será aplicada no dia 06/06/2022, conforme cronograma constante 

no item 3 do Edital PROPP/UFMS 65/2022. 

1.1. A prova ficará disponível das 8h às 22h (horário local de Mato Grosso do Sul) do dia 

06/06/2022 com duração de 2 horas, a partir do início da realização. Independentemente 

do início da realização da prova, o candidato deverá finalizar a prova até às 22h. 

1.2. Para realizar a Prova de Línguas, o candidato deverá acessar o link: 

https://ava2.ufms.br/course/view.php?id=143. 

1.3. As demais informações referentes à Prova de Línguas constam no item 9.3 do Edital 

PROPP/UFMS 65/2022. 

 

Prova de Conhecimentos Específicos  

2. A Prova de Conhecimentos Específicos será aplicada conforme cronograma específico 

de cada curso constante no Anexo X do Edital PROPP/UFMS 65/2022. 

2.1. Para realizar a Prova de Conhecimentos Específicos, o candidato deverá acessar o 

link: https://ava2.ufms.br/course/view.php?id=144.  

2.2. As demais informações referentes à Prova de Conhecimentos Específicos (data de 

realização, horário, duração etc.) constam no Anexo X do Edital PROPP/UFMS 

65/2022, na parte específica do curso em que o candidato está inscrito. 

 

Acesso ao AVA Moodle  

3. O login no AVA Moodle é feito com o Passaporte UFMS ou, caso o candidato não 

possua Passaporte UFMS, deverá acessar o sistema com o CPF informado no ato da 

inscrição (utilizar os 11 dígitos, sem pontos ou traços).  

3.1. O candidato que não possui Passaporte UFMS deverá informar o CPF nos campos login 

e senha. No primeiro acesso, será solicitada a troca de senha por uma definitiva. 

3.2. O candidato que não possui Passaporte UFMS não deverá tentar criar um Passaporte 

para acessar a prova, devendo realizar o procedimento descrito no item 3.1.  

3.3. O acesso é feito com o CPF informado no ato da inscrição. Caso o candidato tenha 

cometido algum erro ao informar o CPF no ato da inscrição, deverá informar no AVA 

Moodle o CPF cadastrado no ato da inscrição. 

 

4. Sugerimos que o candidato tente acessar o sistema antes da data da prova, para 

procedermos às correções, caso sejam necessárias. 

 

Dificuldade de Acesso ao AVA Moodle  

5. Em caso de dificuldades de acesso, o candidato deverá acionar o suporte do AVA: 

 

Suporte Técnico ao Usuário  

(67) 3345-7613  

suporte.agead@ufms.br 

 

Campo Grande, 1º de junho de 2022. 
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