
 Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 

Curso de Especialização Lato Sensu em Mídias na Educação 
midias.faed@ufms.br - 3345-7154 

Campo Grande - MS 

 
COMUNICADO 

 
 
A Comissão Especial do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Mídias na Educação, comunica que, 
por questões técnicas, a publicação do Edital com o resultado das inscrições deferidas e indeferidas 
que estava prevista para dia 14/09 teve que ser adiada para 18/09. Essa mudança impactará também 
outras três datas do cronograma publicado no EDITAL UFMS/PROPP N° 120, DE 29 DE AGOSTO 
DE 2017. Diante disso, a Comissão Especial de Curso comunica a alteração das datas (em negrito) 
conforme o quadro abaixo. As demais datas permanecem inalteradas. 
 
DATA ATIVIDADE 

18.09.2017 Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e 
indeferidas e nos sites: www.propp.ufms.br  e www.sedfor.ufms.br  

19 e 20.09.2017 
Período de recurso para inscrições indeferidas. Serão considerados os 
recursos recebidos no período compreendido entre as 7h do dia 
19/09/17 e 12h do dia 20/09/17 

21.09.2017 Publicação do edital com o resultado dos recursos nos sites: 
www.propp.ufms.br e www.sedfor.ufms.br  

22 e 23.09.2017 Período de análise do currículo  
25.09.2017 Publicação de edital com resultado da análise de currículo 

26 e 27.09.2017 
Período de recurso para resultado da análise de currículo. Serão 
considerados os recursos recebidos no período compreendido entre as 
7h do dia 26/09/17 e 12h do dia 27/09/17 

27.09.2017 Publicação do edital com o resultado dos recursos nos sites: 
www.propp.ufms.br e www.sedfor.ufms.br  

29.09.2017 
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  

02.10.2017 a 05.10.2017 Período de Matrícula no site www.posgraduacao.ufms.br  

02.10.2017 a 06.10.2018 Período para envio da documentação da matrícula digitalizada para o 
e-mail do curso: midias.faed@ufms.br 

 
 

Maiores informações pelo e-mail midias.faed@ufms.br. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Profa. Daiani Damm Tonetto Riedner 

Coordenadora do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Mídias na Educação 
Presidente da Comissão Especial de Curso 

 
 


