
 Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

  
EDITAL UFMS/PROPP N° 119, DE 28 DE AGOSTO DE 2017.

      A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio do Pró-Reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação, no uso de suas atribuições, torna pública  Retificação do Edital UFMS/PROPP n° 
99,  de  28  de  julho  de  2017,  referente  ao  Processo  Seletivo  para  Ingresso  no  Curso  de  Pós-
Graduação Lato Sensu em Educação Física Escolar, área de concentração em Educação Física, da 
Faculdade de Educação/UFMS, o qual apresenta novas datas, conforme retificação do Item 2.

2. DO CRONOGRAMA
DATA ATIVIDADE

26.07.2017
Publicação  do  Edital  de  abertura  do  Processo  Seletivo  nos  sites: 
www.propp.ufms.br  e www.sedfor.ufms.br 

07.08.2017 Abertura do período de inscrições no site www.posgraduacao.ufms.br 
04.09.2017 Término do período de inscrições

07.08.2017 a 05.09.2017
Período para envio da documentação digitalizada para o e-mail  do 
curso: efescolar.faed@ufms.br

11.09.2017
Publicação  do  edital  com  o  resultado  das  inscrições  deferidas  e 
indeferidas e nos sites: www.propp.ufms.br  e www.sedfor.ufms.br 

12 e 13.09.2017
Período de recurso para inscrições indeferidas. Serão considerados os 
recursos  recebidos  no  período  compreendido  entre  as  7h  do  dia 
12/09/17 e 12h do dia 13/09/17

13.09.2017
Publicação  do  edital  com  o  resultado  dos  recursos  nos  sites: 
www.propp.ufms.br e www.sedfor.ufms.br 

13 a 19.09.2017 Período de análise do currículo 
20.09.2017 Publicação de edital com resultado da análise de currículo

21 e 22.09.2017
Período  de  recurso  para  resultado  da  análise  de  currículo.  Serão 
considerados os recursos recebidos no período compreendido entre as 
7h do dia 21/09/17 e 12h do dia 22/09/17

22.09.2017
Publicação  do  edital  com  o  resultado  dos  recursos  nos  sites: 
www.propp.ufms.br e www.sedfor.ufms.br 

25.09.2017
Publicação do edital com a relação final dos candidatos selecionados 
e  convocação  para  matrícula  nos  sites:  www.propp.ufms.br e 
www.sedfor.ufms.br 

26.09.2017 a 02.10.2017 Período de Matrícula no site www.posgraduacao.ufms.br 

26.09.2017 a 03.10.2018
Período para envio da documentação da matrícula digitalizada para o 
e-mail do curso: efescolar.faed@ufms.br
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