EDITAL UFMS/PROGRAD Nº 160, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA E
INGRESSO EM VAGAS OCIOSAS DA UFMS – 2º SEMESTRE 2017
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL UFMS, por meio do Coordenador de Administração Acadêmica – no exercício do cargo de
Pró-Reitor de Graduação - Prograd, no uso de suas atribuições legais e considerando os Editais
Prograd nº 82/2017, nº 102/2017, nº 108/2017, nº 125/2017, nº 132/2017, nº 134/2017, n°
140/2017, n° 141/2017, n° 142/2017 e nº 151/2017, torna pública a 3ª CONVOCAÇÃO PARA
A MATRÍCULA do processo seletivo de TRANSFERÊNCIA DE CURSOS DE OUTRAS
INSTITUIÇÕES NACIONAIS DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO, INGRESSO DE
ESTRANGEIROS PORTADORES DE VISTO DE REFUGIADO, HUMANITÁRIO OU
REUNIÃO FAMILIAR e INGRESSO DE PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
para preenchimento das vagas ociosas da UFMS nos cursos superiores de graduação presenciais,
para ingresso no 2º semestre letivo de 2017, mediante as condições estabelecidas neste Edital e
demais disposições legais, conforme relação anexa.
1. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA
1.1 Os candidatos classificados e convocados deverão requerer sua matrícula na Secretaria
Acadêmica da Unidade Setorial do Curso, no período de 31/08/2017 a 01/09/2017, das
07h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.
1.2. A UFMS reserva-se o direito de fazer tantas convocações quantas julgar necessárias para o
preenchimento das vagas, observada rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos.
1.3. Não será aceita a matrícula do candidato que deixar de entregar qualquer dos documentos
exigidos no item 2, perdendo este o direito à vaga, que será preenchida pelo candidato
imediatamente subsequente da lista de classificação do curso
1.4. O candidato convocado que não efetuar a matrícula no prazo estabelecido será substituído
pelo candidato imediatamente subsequente na lista de classificação do curso.
2. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MATRÍCULA

1.
2.

3.
4.
5.

TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Cópia autenticada em cartório ou original do Histórico Escolar, emitido a partir de 2017,
contendo a nota e a carga horária das disciplinas cursadas pelo candidato na IES de origem;
Comprovante de vínculo (matrícula ou trancamento) com a IES de origem no primeiro
semestre do calendário civil de 2017 (matrícula ou trancamento), no caso de transferência de
outras instituições;
Cópia da tabela de conversão do sistema de avaliação de conceitos em notas numéricas,
quando for o caso, se não constar do histórico escolar;
Declaração emitida pela IES de origem de que está regular perante o ENADE (para
convocados da CLASSE I);
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar do Ensino Médio (ou
fotocópias, que serão autenticadas mediante a apresentação dos originais);
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TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
6. Parecer de Equivalência de Estudos emitido pela Secretaria Estadual de Educação e
Histórico Escolar acompanhado de tradução realizada por tradutor público, para aqueles
candidatos que realizaram os estudos no exterior (ou fotocópia, que será autenticada
mediante a apresentação do original);
7. Cópia da Certidão de Nascimento ou da Certidão de Casamento;
8. Cópia do Documento Oficial de Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiro;
9. Cópia do Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
10. Cópia do Certificado de Reservista ou de documento que comprove que está em dia com as
obrigações militares (para o candidato do sexo masculino a partir de dezoito anos);
11. Cópia do Título Eleitoral (obrigatório para o candidato a partir dos dezoito anos);
12. Certidão de Quitação Eleitoral (obtido no endereço http://www.tse.jus.br, obrigatório para o
candidato a partir dos dezoito anos);
13. Uma fotografia recente 3x4 cm ou 5x7 cm frontal que possibilite a identificação do
candidato;
14. Atestado médico que comprove que o candidato aprovado e convocado para o Curso de
Educação Física encontra-se apto para o desenvolvimento das atividades concernentes ao
curso (a data do atestado médico não poderá ser anterior a trinta dias da data da matrícula).
15. Cópia impressa do requerimento de matrícula (estará disponível após edital de convocação
acessando a página http://perfil.ufms.br).
Observação: Caso o candidato não esteja de posse da Declaração emitida pela IES de
origem de que está regular perante o ENADE, no momento da matrícula, ela deve ser
providenciada e entregue na Secretaria Acadêmica, no prazo de 30 dias a contar da
data da matrícula.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

ESTRANGEIROS PORTADORES DE VISTO DE REFUGIADO, VISTO
HUMANITÁRIO OU VISTO DE REUNIÃO FAMILIAR
Cópia de documento de identificação válido e com foto (RNE ou passaporte);
Cópia do comprovante da situação de refúgio, razão humanitária ou reunião familiar ou
protocolo expedido pela Polícia Federal, nos casos em que o visto de permanência ainda não
tenha sido emitido;
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar do Ensino Médio (ou
fotocópias, que serão autenticadas mediante a apresentação dos originais);
Parecer de Equivalência de Estudos emitido pela Secretaria Estadual de Educação e Histórico
Escolar acompanhado de tradução realizada por tradutor público, para aqueles candidatos
que realizaram os estudos no exterior (ou fotocópia, que será autenticada mediante a
apresentação do original);
Cópia da maior pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio, realizado após o ano
de 2010, utilizado para inscrição neste processo seletivo.
Cópia do Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cópia da Certidão de Nascimento ou da Certidão de Casamento;

8. Uma fotografia recente 3x4 cm ou 5x7 cm frontal que possibilite a identificação do
candidato;
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ESTRANGEIROS PORTADORES DE VISTO DE REFUGIADO, VISTO
HUMANITÁRIO OU VISTO DE REUNIÃO FAMILIAR
9. Atestado médico que comprove que o candidato aprovado e convocado para o Curso de
Educação Física encontra-se apto para o desenvolvimento das atividades concernentes ao
curso (a data do atestado médico não poderá ser anterior a trinta dias da data da matrícula).
10. Cópia impressa do requerimento de matrícula (estará disponível após edital de convocação
acessando a página http://perfil.ufms.br).
PORTADOR DE DIPLOMA
1. Cópia do Documento Oficial de Identidade ou do Registro Nacional de Estrangeiro;
2. Cópia autenticada em cartório ou original do Diploma de Graduação (ou do certificado de
conclusão), devidamente registrado, e do Histórico Escolar, contendo a nota e a carga horária
das disciplinas cursadas pelo candidato na IES de origem;
3. Cópia digitalizada da tabela de conversão do sistema de avaliação de conceitos em notas
numéricas, quando for o caso, se não constar do histórico escolar.
4. Cópia da Certidão de Nascimento ou da Certidão de Casamento;
5. Cópia do Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
6. Cópia do Certificado de Reservista ou de documento que comprove que está em dia com as
obrigações militares (para o candidato do sexo masculino a partir de dezoito anos);
7. Cópia do Título Eleitoral (obrigatório para o candidato a partir dos dezoito anos);
8. Certidão de Quitação Eleitoral (obtido no endereço http://www.tse.jus.br, obrigatório para o
candidato a partir dos dezoito anos);
9. Uma fotografia recente 3x4 cm ou 5x7 cm frontal que possibilite a identificação do
candidato;
10. Atestado médico que comprove que o candidato aprovado e convocado para o Curso de
Educação Física encontra-se apto para o desenvolvimento das atividades concernentes ao
curso (a data do atestado médico não poderá ser anterior a trinta dias da data da matrícula).
11. Cópia impressa do requerimento de matrícula (estará disponível após edital de convocação
acessando a página http://perfil.ufms.br).
Para fins de aproveitamento de disciplinas, além dos documentos especificados acima, o
candidato convocado deverá requerer na Secretaria Acadêmica, no ato de sua matrícula, o
Aproveitamento de Estudos e entregar os seguintes documentos:
a) Histórico escolar original (ou cópia autenticada) do curso superior de graduação;
b) Cópia da Matriz ou Estrutura Curricular do curso superior de graduação da instituição de
origem;
c) Cópia dos Programas/Planos de Ensino das disciplinas cursadas com aproveitamento; e
d) Cópia do sistema de avaliação da aprendizagem:
I – da instituição de origem, no caso de transferência externa, ou;
II – da instituição onde concluiu o curso superior, no caso de portador de diploma.

Pró-Reitoria de Graduação - UFMS
Av. Costa e Silva, s/n - Cidade Universitária
79070-900 - Campo Grande (MS)
Fone: 67 3345-7153
Site: www.ufms.br e-mail: sec.prograd@ufms.br

3

3. LOCAIS DE MATRÍCULA
3.1 Os candidatos convocados deverão realizar suas matrículas nas Secretarias Acadêmicas das
seguintes Unidades Setoriais:
Campo Grande - MS
Faculdade de Artes Letras e Comunicação - FAALC
Secretaria Acadêmica,
Av. Costa e Silva, s/n, Cidade Universitária,
Campo Grande – MS.
(67) 3345-7576

(2907) Jornalismo – Bacharelado

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição - FACFAN
Secretaria Acadêmica,
Av. Costa e Silva, s/n, Cidade Universitária,
Campo Grande – MS.
(67) 3345-7301

(2603) Alimentos –Tecnológico

Faculdade De Ciências Humanas - FACH
Secretaria Acadêmica,
Av. Costa e Silva, s/n, Cidade Universitária,
Campo Grande – MS.
(67)3345-7686

(3004) Filosofia – Licenciatura

Faculdade de Educação - FAED
Secretaria Acadêmica,
Av. Costa e Silva, s/n, Cidade Universitária,
Campo Grande – MS.
(67)3345-7574

(3103) Pedagogia – Licenciatura

Instituto de Biociências - INBIO
Secretaria Acadêmica,
Av. Costa e Silva, s/n, Cidade Universitária,
Campo Grande – MS
(67) 3345–7301

(2703) Ciências Biológicas - Licenciatura

4. DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação dos
editais e dos demais atos disponibilizados no endereço eletrônico www.concursos.ufms.br.
4.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação da UFMS.

AMAURY ANTÔNIO DE CASTRO JUNIOR
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ANEXO I – Candidatos Convocados para a Matrícula
FACFAN/Campo Grande - (2603) ALIMENTOS - TECNOLÓGICO
NOME

CH

ANDREIA DE LUNA FALCO

NOTA
6,85

DATA DE
NASCIMENTO

TIPO DE
INGRESSO

CLASSIFICAÇÃO

17/09/90

Portador de Diploma

25

INBIO/Campo Grande - (2703) CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA
NOME

CH

MARCELO CAMPOS DE SUZA

NOTA
8,47

DATA DE
NASCIMENTO

TIPO DE
INGRESSO

CLASSIFICAÇÃO

17/02/89

Portador de Diploma

17

FAALC/Campo Grande - (2907) JORNALISMO - BACHARELADO
NOME

CH

PATRICIA MARTINS DA SILVA

NOTA
7,94

DATA DE
NASCIMENTO

TIPO DE
INGRESSO

CLASSIFICAÇÃO

30/06/92

Portador de Diploma

21

FACH/Campo Grande - (3004) FILOSOFIA - LICENCIATURA
NOME

CH

LAIS MEIRA DE MIRANDA

NOTA
6,69

DATA DE
NASCIMENTO

TIPO DE
INGRESSO

CLASSIFICAÇÃO

17/11/91

Portador de Diploma

58

FAED/Campo Grande - (3103) PEDAGOGIA - LICENCIATURA
NOME

CH

NOTA

DATA DE
NASCIMENTO

TIPO DE
INGRESSO

CLASSIFICAÇÃO

PATRICIA MARA DA SILVA
SALLES DA CRUZ

7,38

03/02/72

Portador de Diploma

72

CICERA HERMENEGILDA DE
ALMEIDA

7,35

07/09/89

Portador de Diploma

73

THASLEY MOURA RIBEIRO

7,34

18/11/84

Portador de Diploma

74
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