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EDITAL PROGRAD Nº 07 DE 21 DE MARÇO DE 2012 

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR DA UFGD –2012 (PSVR-2012/UFGD) 
VAGAS REMANESCENTES 

 

A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
RT/UFGD nº. 651/11 de 02/9/2011, e considerando o disposto no Edital PROGRAD Nº. 
29, de 31 de agosto de 2011, no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação e nos 
demais dispositivos aplicáveis, torna pública a existência de vagas remanescentes para 
fins de nova inscrição pelos candidatos aprovados no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) 2012, para o ingresso no 1º semestre letivo de 2012. 
 

1. DO QUANTITATIVO DE VAGAS POR FACULDADE / CURSO / TURNO 

Faculdade Cursos Turno Vagas 

FACALE Artes Cênicas NSMT 21 

FCH Ciências Sociais MSMT 29 

FACET Matemática MA 3 

LEGENDA: (NSMT) Noite e sábado pela manhã e à tarde, (MSMT) Matutino e Sábado pela Manhã e à Tarde, 
(MA) Manhã. 
 

2. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 

2.1 Ter participado da avaliação do ENEM-2011. 

2.3 O requerimento de inscrição deverá ser preenchido a partir das 13h do dia 21/3/2012 até 
às 23h59min do dia 25/3/2012, observado o horário oficial de Mato Grosso do Sul/MS. 

2.3 A inscrição será feita exclusivamente via Internet, no sítio eletrônico da UFGD: 
www.ufgd.edu.br/vestibular/psvr2012.  

2.4 A garantia de vaga fica estabelecida de acordo com a demonstração de interesse do 
candidato e da classificação alcançada no resultado do ENEM. 

2.4 Após o prazo estabelecido neste Edital, não serão aceitas inscrições.  
 

3. DA CLASSIFICAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

3.1 A UFGD utilizará as notas do ENEM 2011 para classificação dos candidatos às vagas 
remanescentes geradas pelo Processo seletivo Vestibular da UFGD 2012 (PSV-2012-UFGD). 

3.2 Em caso de haver mais candidatos interessados do que número de vagas o desempate 
dependerá da classificação, melhor nota obtida no ENEM. 

3.3 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação final até o número de 
vagas ofertadas para o curso escolhido. 

3.4 Persistindo empate serão considerados a maior nota na redação e o candidato de maior 
idade, nesta ordem de prioridade. 
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4. DA CONVOCAÇÃO 

4.1 A divulgação do Edital de Convocação para preenchimento das vagas remanescentes 
acontecerá no dia 28/3/2012 (4ª feira) a partir das 14 horas, no sítio eletrônico da UFGD: 
www.ufgd.edu.br/vestibular.  
 

5. DA MATRÍCULA  

5.1 A matrícula dos candidatos classificados e convocados para as vagas remanescentes será 
realizada, exclusivamente, na Secretaria Acadêmica da UFGD, no dia 29/3/2012 (5ª feira), das 
7h30min às 11h e das 13h30min às 17h, mediante a apresentação dos documentos 
relacionados a seguir. 

a) certidão de nascimento ou casamento (original e cópia legível); 

b) documento de identidade (original e cópia legível). No caso de candidato estrangeiro, 
deverá apresentar a cópia do Registro Nacional de Estrangeiro; 

c) cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) (original e cópia legível); 

d) certificado de reservista e prova de que está em dia com as obrigações militares, se 
candidato do sexo masculino (original e cópia legível); 

e) título eleitoral (original e cópia legível); 

f) certidão de quitação eleitoral (Obs.: não serão aceitas as cópias do Requerimento de 
Justificativa Eleitoral – Comprovante do Eleitor, em razão da Advertência, nele contida); e 

g) Uma fotografia 5x7 cm frontal e com data recente (2011 ou 2012). 
 

6. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

6.1 O candidato, ao fazer sua opção por uma das vagas remanescentes, perderá o direito à vaga 
da opção anterior. 

6.2 A Secretaria Acadêmica estará à disposição para prestar informações aos candidatos por 
intermédio do telefone (0xx67) 3410-2820 e 3410-2826 ou no endereço situado na Rua João 
Rosa Góes, nº. 1.761, Vila Progresso, CEP 79825-070, Dourados - MS. 

 

Dourados, 21 de março de 2012. 
 
 
 

Profª. Giselle Cristina Martins Real 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

 


