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EDITAL Nº 35, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020*
Câmpus de Três Lagoas
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Processo Sele vo de Pós-Graduação Stricto Sensu - 2021.1.

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio da Coordenação do Programa de PósGraduação (PPG) em Geograﬁa, do Câmpus de Três Lagoas, no uso de suas atribuições legais, torna público o
presente Edital que tem como obje vo a abertura de inscrições do Processo Sele vo visando à seleção de candidatos
para preenchimento de vagas no PPG Geograﬁa, com 16 (dezesseis) vagas para o mestrado e 08 (oito) vagas para o
doutorado, e ingresso no primeiro semestre le vo de 2021, de acordo com Resolução Copp/UFMS nº 165, de 3 de
setembro de 2019, e em conformidade com este Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.

O Processo Sele vo será regido pelas regras dispostas no presente Edital e conduzido por Comissão de Seleção
aprovada pelo Colegiado de Curso segundo RESOLUÇÃO Nº 112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2020.

2.

As dúvidas quanto ao Edital poderão ser esclarecidas pelo e-mail ppggeo.cptl@ufms.br.

3.

A relação de professores vinculados às Linhas de Pesquisa do PPG pode ser encontrada na página do curso em
h ps://ppggeograﬁacptl.ufms.br/docentes/.

4.

O Processo Sele vo des na-se a selecionar candidatos portadores de diploma de Graduação em Licenciatura
Plena ou Bacharelado em Geograﬁa ou áreas aﬁns, e portadores de diploma de Curso de Mestrado credenciado
pela Capes/MEC, devidamente registrado, se ob do no Brasil, ou, se ob do no exterior, ressalvado o disposto
no item 1.4.1.
1.

A aceitação de candidatos com diploma de graduação ou mestrado expedido por ins tuição estrangeira
não revalidado ou não reconhecido seguirá o disposto no art. 54 do Regimento Geral da UFMS.

5.

O candidato estudante do úl mo ano/semestre de curso de graduação ou mestrado, se aprovado no Processo
Sele vo, deverá apresentar histórico escolar completo e diploma, ou documento equivalente no ato de
matrícula.

6.

O candidato estrangeiro deverá estar ciente dos regulamentos e leis referentes à sua situação no país,
especialmente o Decreto nº 6.737, de 12 de janeiro de 2009.

7.

As despesas com a par cipação no Processo Sele vo, assim como o acesso a equipamentos de comunicação
digital (computadores), se houverem, correrão por conta do candidato, que não terá direito a alojamento,
alimentação, transporte e/ou ressarcimento de despesas por parte da UFMS.

8.

Fica estabelecido para todos os efeitos deste Edital, o horário do Estado de Mato Grosso do Sul.

2.DO CRONOGRAMA
1.
DATA
10/12/2020
10/12/2020 a
10/02/2021
12/02/2021

O presente Edital segue o cronograma de etapas abaixo.
ETAPA
Publicação do Edital no Bole m Oﬁcial da UFMS e início de divulgação das inscrições.
Período de inscrições, com
envio
dos
documentos
pelo
portal
h ps://posgraduacao.ufms.br/portal.
Publicação do resultado preliminar das inscrições deferidas e indeferidas.
Período de recurso para inscrições indeferidas. Serão considerados os recursos recebidos pelo e-mail do curso até às
23:59h do dia 19/02/2021 (Horário do Mato Grosso do Sul).
Divulgação do resultado dos recursos interpostos contra as inscrições indeferidas.
Data de realização da prova escrita.
Data de realização da prova de suﬁciência em língua estrangeira.

Até 19/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
25 a
26/02
e 01 a Período de realização da análise de pré-projeto.
02/03/2021
22/12/2020
03/03/2021
Publicação dos resultados das avaliações.
N° 7443
04/03 e 05/03/2021 Período de recurso. Serão considerados os recursos recebidos pelo e-mail do curso até às 23:59h do dia 05/03/2021
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08/03/2021
09/03/2021
10/03 a 11/03/2021
15/03/2021

(Horário do Mato Grosso do Sul).
Divulgação do resultado dos recursos interpostos.
Divulgação do Resultado Final dos candidatos selecionados, incluindo lista de espera, e convocação para matrícula no
portal da UFMS.
Período de matrícula on-line no portal www.posgraduacao.ufms.br
Início das aulas

3. DAS VAGAS
1.

O quadro de distribuição das vagas (ampla concorrência e de ações aﬁrma vas) nas respec vas linhas de
pesquisa do Curso de mestrado é apresentada a seguir.

Área de concentração

ANÁLISE
GEOAMBIENTAL E
PRODUÇÃO DO
TERRITÓRIO

Linhas de Pesquisa, Área de concentração ou Professores

Ampla concorrência Ações Aﬁrma vas Vagas Geral

Dinâmica Ambiental e
Planejamento
14

2

16

Dinâmicas Territoriais na
Cidade e no Campo

2.

O quadro de distribuição das vagas (ampla concorrência e de ações aﬁrma vas) nas respec vas linhas de
pesquisa do Curso de doutorado é apresentada a seguir.

Área
de
concentração

Linhas
de
Pesquisa,
Área
de
concentração
ou
Professores

Ampla
concorrência

Ações
Aﬁrma vas

Vagas
Geral

7

1

8

Dinâmica
Ambiental e
ANÁLISE

Planejamento

GEOAMBIENTAL
E
PRODUÇÃO DO
TERRITÓRIO

Dinâmicas
Territoriais na
Cidade e no
Campo

3.

Independentemente da sua formação e graduação, o candidato deverá vincular, obrigatoriamente, sua
proposta de estudos/pesquisa a uma das linhas de pesquisa do Curso de Pós-Graduação.

4.

O candidato deverá escolher apenas uma linha de pesquisa no ato da inscrição e concorrerá as vagas a ele
atribuídas .

5.

As Normas Regulamentadoras para Veriﬁcação das Condições de Ingresso por Reserva de Vagas para Ações
Aﬁrma vas deverão obedecer ao estabelecido na Resolução Coun/UFMS nº 150, de 30 de agosto de 2019.

6.

Ficam reservadas vagas para as ações aﬁrma vas para candidatos autodeclarados indígenas, para candidatos
com deﬁciências e para candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), desde que aprovados e
classiﬁcados no processo sele vo, obedecendo o estabelecido na Resolução Copp/UFMS nº 167, de 6 de
22/12/2020
setembro de 2019.
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7.

O candidato negro, indígena e pessoa com deﬁciência deverá preencher e enviar autodeclaração, conforme
Anexo I deste Edital, que será analisada pela Comissão de Seleção.

8.

O candidato que se autodeclarar pessoa com deﬁciência deverá apresentar laudo médico (Anexo II) de
especialista em sua área de deﬁciência atestando a espécie e o grau da deﬁciência, com expressa referência ao
código correspondente da Classiﬁcação Internacional de Doenças (CID) vigente, bem como o devido
enquadramento na categoria de deﬁciência prevista no art. 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999. O laudo médico digitalizado e enviado no ato da inscrição pelo candidato será analisado pela Junta
Médica da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFMS, podendo ser aprovado ou não.

9.

O candidato que se autodeclarar indígena, se aprovado, deverá comprovar condição por meio do RANI ou
declaração do cacique e o candidato que se autodeclarar negro (preto ou pardo), se aprovado, será avaliado
por Banca de Veriﬁcação, seguindo o disposto na Resolução Coun/UFMS nº 150, de 30 de agosto de 2019.

10.

Em caso de desistência de aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pela ordem de classiﬁcação do
candidato negro, indígena ou pessoa com deﬁciência.

11.

Na hipótese de não haver candidatos negros, indígenas ou pessoas com deﬁciência aprovados em número
suﬁciente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão des nadas para a ampla
concorrência, observada a ordem de classiﬁcação dos demais candidatos aprovados.

12.

O candidato que apresentar informações falsas será eliminado do Processo Sele vo.

4. DAS INSCRIÇÕES
1.

As inscrições serão gratuitas, totalmente on-line, no Portal de Pós-Graduação da UFMS www.posgraduacao.ufms.br, de acordo com o Cronograma deﬁnido no item 2 deste Edital, com início às 0h,
término às 23:59h, selecionando o Mestrado ou Doutorado em Geograﬁa.

2.

Para efe var a inscrição, todos os documentos solicitados devem ser enviados, em formato PDF, via Portal da
Pós-Graduação, até o prazo deﬁnido no Cronograma do item 2 deste Edital.

3.

O candidato com necessidades especiais que necessite de atendimento diferenciado deverá solicitar o po de
atendimento necessário para o Processo Sele vo, no ato da inscrição online, com envio do Anexo III e do laudo
médico (Anexo II) com expressa referência ao código correspondente da Classiﬁcação Internacional de Doença
– CID que jus ﬁque o atendimento. O candidato também poderá requerer, se necessário, tempo adicional,
limitado a 60 minutos, para a realização das provas, conforme previsto no art. 30, inciso V, da Lei nº 13.146 de
06/06/2015.

4.

O procedimento descrito no item 4.3 será u lizado para adoção de critérios de avaliação da prova escrita,
considerando a singularidade linguís ca da pessoa com deﬁciência, no domínio da modalidade escrita da língua
portuguesa, nos termos do art. 30, inciso VI, da Lei nº 13.146 de 06/06/2015.

5.

A solicitação de atendimento diferenciado será atendida dentro das possibilidades técnicas da UFMS,
condicionada à avaliação e ao parecer favorável pela Comissão de Seleção.

6.

O candidato deve estar ciente de que as informações prestadas, sobre a condição que mo va a solicitação de
atendimento diferenciado, devem ser exatas e ﬁdedignas, sob pena de responder por crime contra a fé pública
e de ser eliminado do Processo Sele vo.

7.

Nos termos do art. 27 do Decreto nº 3.298 de 20/12/1999, o não cumprimento, pelo candidato com
Necessidades Especiais, ao que prevê o item 4.3, desobriga a UFMS ao atendimento da solicitação de
atendimento diferenciado.

8.

Os candidatos devem preencher a ﬁcha de inscrição no site anexar os documentos necessários para realizar e
efe var a inscrição são indicados abaixo, e devem ser anexados on- line no Portal
(www.posgraduacao.ufms.br)em formato PDF:
1.

currículo La es do candidato, atualizado, gerado pela Plataforma La es do CNPq (h p://la es.cnpq.br/);

2.

tabela de Pontuação do currículo La es do candidato (Anexo VI) preenchida dos úl mos cinco anos (2016
a 2020);

3.

cópia digital dos comprovantes indicados na Tabela de Pontuação e no currículo La es. Para comprovar
publicação de ar go, anexar cópia da capa da revista (ou evento) e da primeira página do ar go. Os itens
não comprovados não serão considerados para efeitos de análise;

4.

pré-projeto de pesquisa. Este deve estar necessariamente vinculado a uma das linhas de pesquisa do
PPG de acordo com os itens obrigatórios descritos nas orientações do Anexo VII, sob pena de não
enquadramento da inscrição;

5.

uma fotograﬁa recente 3x4 cm ou 5x7 cm frontal que possibilite a iden ﬁcação do candidato e uso para
22/12/2020
Banca de Veriﬁcação de Autodeclaração de pessoa negra, se necessário;
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6.

documento Oﬁcial de Iden dade ou do Registro Nacional de Estrangeiro, frente e verso;

7.

cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso não esteja registrado no Documento Oﬁcial de
Iden dade;

8.

passaporte, no caso de candidato estrangeiro;

9.

histórico escolar do curso de graduação reconhecido pelo MEC e diploma de graduação ou equivalente,
frente e verso; sendo que os candidatos com graduação em curso, devem anexar o histórico escolar atual
e documento oﬁcial emi do pela Ins tuição que comprove conclusão do curso até o prazo previsto para
matrícula no PPG;

10.

se candidato do doutorado, histórico escolar do curso de mestrado recomendado pela CAPES e diploma
de mestrado ou equivalente, frente e verso; sendo que os candidatos com mestrado em curso, devem
anexar o histórico escolar atual e documento oﬁcial emi do pela Ins tuição que comprove conclusão do
curso até o prazo previsto para matrícula no PPG;

11.

para os candidatos autodeclarados negro, indígena e/ou pessoa com deﬁciência, a Autodeclaração
assinada (Anexo I) deste Edital;

12.

para o candidato que se autodeclarar indígena, o RANI e/ou declaração do cacique; e

13.

para o candidato que se autodeclarar pessoa com deﬁciência, anexar laudo médico (Anexo II) deste
Edital.

9.

A Comissão de Seleção não se responsabiliza por solicitações de inscrições não recebidas por mo vo de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges onamento das linhas de comunicação, falta de
energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica ou meteorológica que impossibilitem a
transferência de dados.

10.

O candidato poderá conferir página do PPG a relação de inscrições deferidas e indeferidas, conforme o
Cronograma do item 2 deste Edital.

11.

O candidato com a inscrição indeferida poderá interpor recurso (Anexo IV), conforme Cronograma (item 2),
enviando ao e-mail do PPG ppggeo.cptl@ufms.br para julgamento pela Comissão de Seleção e posterior
publicação.

5. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
O Processo Sele vo constará das seguintes etapas de caráter classiﬁcatório e/ou eliminatório:

1.
1.

Análise de Enquadramento - Eliminatório;

2.

Prova escrita - Eliminatória.

3.

Análise de currículo - Classiﬁcatória.

4.

Análise de pré-projeto – Análise textual - Classiﬁcatória.

5.

Prova de suﬁciência em língua estrangeira - Classiﬁcatória.
Análise de Enquadramento (Eliminatório)

2.
1.

O enquadramento da inscrição do candidato será realizado pela Comissão de Seleção, mediante
comprovação de atendimento a todos os requisitos listados neste Edital, em especial ao item 4. Das
Inscrições.

2.

Caso o candidato não seja enquadrado, poderá interpor recurso de acordo com de acordo com o
Cronograma deﬁnido no item 2 deste Edital.

3.

O enquadramento da inscrição no Processo Sele vo não assegura a sua aprovação.
Prova escrita (Eliminatória):

3.
1.

A prova escrita será realizada no AVA Moodle e será avaliada em escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

2.

A nota mínima para que o candidato seja classiﬁcado é 7,0 (sete).

3.

A prova terá a duração de 3 (três) horas (considerada a par r de seu início no AVA Moodle) e será
realizada da seguinte forma:
1.

A prova ﬁcará disponível para realização a par r das 08h00 até as 11h00 do dia 23/02/2021;

4.

A descrição da prova escrita e a bibliograﬁa de apoio são apresentadas no Anexo V deste Edital.

5.

O candidato que requerer a Prova bilíngue (Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa) receberá a
prova traduzida para Libras por meio de um vídeo, mas deverá realizar a prova em Língua Portuguesa
escrita, seguindo as normas gerais deste edital, no mesmo dia e horário que os demais candidatos;

6.

Quando da correção das provas dos candidatos com atendimento diferenciado, a Comissão de Seleção 22/12/2020
N° 7443
deverá observar o que estabelece o item 4.4.
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7.

O candidato receberá por e-mail (cadastrado pelo candidato no sistema de inscrição), olink do AVA
Moodle para a realização da prova.

8.

A Comissão de Seleção não se responsabiliza por provas escritas não realizadas por mo vo de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges onamento das linhas de comunicação, falta
de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica ou meteorológica que impossibilitem a
transferência de dados.
Análise de currículo (Classiﬁcatória):

4.
1.

O candidato será avaliado em relação as a vidades apresentadas na Tabela de Pontuação com os devidos
comprovantes anexados, até a data de inscrição nos úl mos cinco anos (2016 a 2020).

2.

A Tabela de Pontuação de encontra-se no Anexo VI, com todas as regras de apresentação dos
documentos, que devem ser seguidas.

3.

A nota ﬁnal, será ob da somando a pontuação de todos os itens do anexo.
Análise de pré-projeto - Análise textual (Classiﬁcatória):

5.
1.

O pré-projeto do candidato será avaliado em escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), média ponderada dos
critérios estabelecidos, de acordo com os elementos textuais indicados no Anexo VII deste Edital.

2.

Os critérios u lizados para a análise textual estão estabelecidos no Anexo VII deste Edital.
Prova de suﬁciência em língua estrangeira (Classiﬁcatória):

6.
1.

A prova de suﬁciência em língua estrangeira será obrigatória para todos os candidatos.

2.

Será cons tuída de uma prova de língua inglesa ou espanhola (de acordo com a escolha do candidato no
ato da inscrição), cons tuída de 01 texto na língua escolhida, 05 questões obje vas na língua escolhida,
que deverão ser respondidas em português, com duração de 2 horas, sendo realizada online e será
avaliada em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

3.

O candidato receberá por e-mail (cadastrado pelo candidato no sistema de inscrição), o link do AVA
Moodle para a realização da prova.
A prova ﬁcará disponível para realização no dia 24/02/2021, com início às 8:00 horas e término as
10:00, via sistema AVA.

1.

A Comissão de Seleção não se responsabiliza por prova não realizada por mo vo de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, conges onamento das linhas de comunicação, falta de energia
elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica ou meteorológica que impossibilitem a transferência
de dados.

4.

7.

Os recursos tecnológicos necessários para a realização das etapas de avaliação são de inteira responsabilidade
do candidato.

8.

Os pré-projetos de pesquisa, as provas escritas e os vídeos com as gravações das defesas de pré-projeto de
todos os candidatos aprovados e reprovados serão arquivados, assegurado o direito de acesso por meio do
pedido devidamente protocolado junto à Secretaria do PPG.

9.

Ao candidato só será permi da a realização das etapas remotas em respec va data e horário publicados neste
Edital e na página do PPG em Geograﬁa: h ps://ppggeograﬁacptl.ufms.br/. O não comparecimento e a não
realização das a vidades em datas e horários previstos caracterizará desistência do candidato e resultará em
sua eliminação do Processo Sele vo.

10.

O horário de início poderá sofrer atraso por mo vos jus ﬁcáveis, sem acarretar prejuízo de sua duração.

6. DO RESULTADO
1.

O resultado ﬁnal (R) de cada candidato será calculado por meio da fórmula a seguir:
R = 𝑃𝐸 + 𝐴𝑃 + 𝑃𝐿 + 𝐴𝐶/4
Legenda:
PE = prova escrita
AP = análise de pré-projeto
PL = prova de suﬁciência em língua estrangeira
AC = análise de currículo

2.

Será considerado habilitado o candidato que ob ver nota ﬁnal igual ou superior a 7,0 (sete) no resultado (R).

22/12/2020
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7. DOS RECURSOS
1.

O candidato poderá requerer recurso ao resultado das etapas e ao resultado ﬁnal, devendo u lizar o formulário
do Anexo IV, de acordo com os prazos es pulados no cronograma (Item 2).

2.

Admi r-se-á um único recurso por etapa, por candidato, a ser encaminhando para o e-mail do Programa
ppggeo.cptl@ufms.br.

8. DA CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
1.

Os candidatos habilitados serão classiﬁcados em ordem decrescente da nota ﬁnal.

2.

Como critério de desempate, na hipótese de igualdade de nota ﬁnal, terá preferência o candidato que ob ver
maior pontuação na Prova Escrita, na Prova de Suﬁciência em Língua Estrangeira e na Análise de Currículo.

3.

O Resultado ﬁnal do Processo Sele vo, depois da decisão dos recursos interpostos, será homologado pelo
Colegiado de Curso por meio de Resolução, publicada no Bole m Oﬁcial da UFMS e divulgado na Secretaria e
no site do Programa conforme as datas apresentadas no item 2.

9. DA MATRÍCULA PELO CANDIDATO APROVADO
1.

Todos os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula em disciplinas através do Portal da Pós Graduação nas
datas especiﬁcadas de acordo com o Cronograma deﬁnido no item 2 deste Edital.

2.

O candidato brasileiro, se selecionado, no ato da matrícula, deverá apresentar os documentos originais para
auten cação dos documentos anexados no Portal da Pós-Graduação e providenciar os documentos abaixo:
1.

cer ﬁcado de Reservista ou de documento que comprove que está em dia com as obrigações militares,
para candidatos brasileiros do sexo masculino a par r dos dezoito anos;

2.

comprovante de quitação emi do diretamente do site da Jus ça Eleitoral, para candidatos brasileiros a
par r dos dezoito anos;

3.

cer dão de nascimento ou casamento;
O Candidato estrangeiro, se selecionado, deverá providenciar os documentos abaixo no ato de matrícula no
curso:

3.
1.

cer dão de nascimento ou casamento, diploma, histórico escolar ou equivalente apos lados no caso de
sua origem ser de um país signatário da Convenção de Haia, ou auten cado por autoridade consular
competente, no caso de país não signatário;

2.

passaporte e visto temporário com prazo de validade de acordo com a Resolução norma va/CNIg nº 116
de 8 de abril de 2015;

3.

comprovante de ser beneﬁciário de bolsa de estudo ou comprovante, entregue junto à autoridade
consular brasileira, de que possui seguro saúde, dispõe de recursos suﬁcientes para manter-se durante o
período de estudo e que se encontra matriculado ou formalmente aceito em ins tuição de ensino u de
pesquisa no Brasil; e

4.

apólice quitada de seguro de vida e saúde internacional válido para o Brasil, contemplando além de
despesas rela vas a eventuais problemas de saúde, translado do aluno caso ocorra óbito no exterior.

10. DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÕES E RESULTADOS OBTIDOS NO PPG
Se aprovado no PPG da UFMS, o estudante de pós-graduação deverá citar, obrigatoriamente, em toda
divulgação e publicação resultante da execução do trabalho:

1.
1.

apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul com o seguinte texto em língua portuguesa: “O
presente trabalho foi realizado com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS/MEC Brasil”; em língua inglesa: “This study was ﬁnanced in part by the Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul - UFMS/MEC - Brazil”; ou em língua espanhola: “El presente trabajo se realizó con el apoyo de la
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS/MEC - Brasil”;

2.

apoio da CAPES, segundo Portaria 2016/2018, com o seguinte texto: “O presente trabalho foi realizado
com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de
Financiamento 001” ou “This study was ﬁnanced in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001”; e

3.

apoio de outras agências de fomento, quando aplicável.
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2.

O não cumprimento das exigências con das no Item 9.1 oportunizará a UFMS o direito unilateral de
cancelamento da matrícula do estudante e de eventuais bene cios concedidos.

3.

Caso os resultados do projeto a ser desenvolvido venham a ter valor comercial ou possam levar ao
desenvolvimento de produto ou método, envolvendo o estabelecimento de propriedade intelectual, a troca de
informações e a reserva dos direitos, em cada caso, o estudante e o orientador deverão buscar orientações na
Agência de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais (Aginova) da UFMS para assinatura do Termo
de Compromisso previsto na Lei n° 13.243, 11/01/2016.

11. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL
1.

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão
unilateral da UFMS, seja por mo vo de interesse público, decretos governamentais ou exigência legal, em
decisão fundamentada, sem que isso implique direitos à indenização ou à reclamação de qualquer natureza.

12. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
1.

Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante à UFMS aquele que, o tendo aceitado sem
objeção, venha apontar, depois do julgamento, eventuais falhas ou irregularidades que o tenham viciado,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

2.

A impugnação deverá ser dirigida ao Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação.

3.

O candidato que aderir às condições apresentadas neste Edital não poderá arguir qualquer vício ou
irregularidade, sendo a apresentação de sua proposta considerada como concordância irretratável nas
condições aqui estabelecidas.

13.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.

Mo vará a eliminação do candidato do Processo Sele vo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou
a tenta va de burlar a quaisquer das normas deﬁnidas neste Edital ou a outros rela vos ao Processo Sele vo,
aos comunicados ou às instruções ao candidato, bem como o tratamento incorreto e descortês a qualquer
pessoa envolvida na seleção.

2.

Os itens constantes do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, o que será
mencionado em Edital ou Aviso a ser publicado.

3.

O prazo deste Edital termina em trinta dias após o período de matrículas. Em caso de desistência, poderão ser
convocados candidatos habilitados no Processo Sele vo de acordo com a classiﬁcação.

4.

A Comissão de Seleção, no entanto, reserva-se o direito de não preencher as vagas previstas em caso de o
número de candidatos habilitados for menor que o número de vagas. Caso o número de candidatos habilitados
seja maior que o número de vagas, a Comissão cons tuirá uma lista de espera.

5.

Será desclassiﬁcado e excluído do Processo Sele vo o candidato que, sendo concluinte de curso de graduação
e/ou de mestrado, dependendo dos requisitos exigidos, não apresentar comprovante de conclusão de curso no
ato da matrícula.

6.

O estudante matriculado deverá manter atualizados seus dados pessoais, meios de contato e seu endereço até
o ﬁnal dos estudos, na área de usuário do portal de Pós-Graduação da UFMS.

7.

Não será permi do ao estudante selecionado o trancamento de matrícula no primeiro semestre le vo.

8.

A aprovação na Seleção não garan rá a obtenção de bolsa de estudo a qual dependerá das cotas recebidas pelo
Programa, das Agências Financiadoras, das normas dessas agências e das normas do próprio Programa.

9.

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, no âmbito de sua competência.
PROF. DRA PATRICIA HELENA MIRANDOLA GARCIA

(*) Republicado por conter incorreções no original publicado no BO n° 7436, de 11/12/2020.
Documento assinado eletronicamente por Patricia Helena Mirandola Garcia, Coordenador(a) de
Curso de Pós-graduação, em 21/12/2020, às 11:57, conforme horário oﬁcial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 2325439 e o código
CRC FF53570E.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA
Avenida Ranulpho Marques Leal, 3484
Fone: (67) 3509-3701
CEP 79613-000 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.003948/2020-15

SEI nº 2325439

22/12/2020

N° 7443
Pg. 225

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2821578&infra_sistema…

8/8

