EDITAL UFMS/FAED Nº 40/2020
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM ÊNFASE EM
LIBRAS
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ALTERAÇÕES NO
CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 36/2020
A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS, por meio da Faculdade de Educação, no uso de suas atribuições,
seguindo o disposto na Resolução COPP n° 107/2019, que estabelece as
normas regulamentadoras dos cursos de especialização da UFMS, torna
público
a prorrogação
das
inscrições
e
alterações
do
cronograma previsto no Edital nº 36/2020, referente ao Processo Seletivo
para Ingresso no Curso de Especialização em Educação Inclusiva com
ênfase em Libras, área de concentração em Educação Inclusiva e em Língua
Brasileira de Sinais.
1. DO CRONOGRAMA
1.1. A divulgação oﬁcial das informações e resultados referentes a este
Processo Seletivo dar-se-á pela publicação nos endereços eletrônicos
www.faed.ufms.br e https://concurso.fapec.org/, nas datas estabelecidas
abaixo.
DATA

ATIVIDADE
Abertura do período de inscrições e envio dos
22/06 a
documentos pelo site
05/08/2020
https://posgraduacao.ufms.br/portal
22/6 a
Período de pedido de isenção da inscrição
10/07/2020
Publicação do resultado preliminar dos pedidos de
15/07/2020
isenção deferidos e indeferidos
16/07 e
Período de recurso para os pedidos de isenção
17/07/2020 indeferidos
Divulgação do resultado dos recursos interpostos
20/07/2020
contra os pedidos de isenção indeferidos
Término do período das inscrições e envio dos
05/08/2020 documentos pelo site
https://posgraduacao.ufms.br/portal
Publicação do resultado preliminar das inscrições
10/08/2020
deferidas e indeferidas
Período de recurso para inscrições indeferidas. Serão
11/08 a
considerados os recursos recebidos pelo e-mail do
12/08/2020 curso até às 23:59h do dia 12/08/20 (Horário do
Mato Grosso do Sul).
Divulgação do resultado dos recursos interpostos
13/08/2020
contra as inscrições indeferidas
14/08/2020 Período de conferência da documentação anexada
17/08/2020 Divulgação da classificação, conforme item 6
Período de recurso. Serão considerados os recursos
18/08 e
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18/08 e
recebidos pelo e-mail do curso até às 23:59h do dia
19/08/2020
19/08/20 (Horário do Mato Grosso do Sul).
Divulgação do resultado dos recursos interpostos
20/08/2020
(análise curricular)
Divulgação do Resultado Final dos candidatos
21/08/2020 selecionados, incluindo lista de espera e convocação
para matrícula.
24/08 a
Período de matrícula no site
28/08/2020 www.posgraduacao.ufms.br
31/08/2020 Início das aulas (previsão)

2. Torna-se não obrigatório anexar o comprovante de pagamento no Portal
da UFMS. A conferência dos inscritos pagantes será realizada via relatório a
ser enviado pela FAPEC ao final do período de inscrições.
3. Após o dia 23/7, os inscritos deverão acessar a Área do Candidato em
https://concurso.fapec.org/acessodocandidato.php e gerar um novo boleto
com a data de vencimento atualizada para o dia 06/8.

Campo Grande/MS, 22 de julho de 2020.
Milene Bartolomei Silva
Diretora da Faculdade de Educação

Documento assinado eletronicamente por Milene
Bartolomei Silva, Diretor(a), em 22/07/2020, às 14:57,
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.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2058448 e o código CRC
6C56FE0F.
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Fone:

Edital GAB/FAED 2058448

SEI 23104.000832/2020-15 / pg. 2

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.000832/2020-15

Edital GAB/FAED 2058448

SEI 23104.000832/2020-15 / pg. 3

SEI nº 2058448

