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                           EDITAL UFMS/PROPP N° 110, DE 22 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° 102, DE 02 DE AGOSTO DE 2017 especificamente em relação ao item 2. 

Cronograma , para o Processo Seletivo para Ingresso no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Gestão Pública, área de concentração em Administração Pública, da Escola de Administração e 

Negócios/UFMS, com 150 (cento e cinquenta) vagas para o polo de Campo Grande no ano de 

2017, o qual apresenta novas datas conforme tabela abaixo: 

 

2. DO CRONOGRAMA  

 
DATA  ATIVIDADE 

04.08.2017 
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 

07 a 09.08.2017 
Período para solicitação de isenção de Taxa de Inscrição pelo 

email:espgp.esan@ufms.br 

11.08.2017 Divulgação do Resultado da Isenção da Taxa de Inscrição 

12 e 13.08.2017 

Período de recurso para Resultado da Isenção da Taxa de Inscrição. Serão 

considerados os recursos recebidos no período compreendido entre as 7h 

do dia 12/08/17 e 12h do dia 13/08/17. 

13.08.2017 Resultado dos recursos para Isenção da Taxa de Inscrição 

08.09.2017 Término do período de inscrições 

08.09.2017 
Último dia para pagamento da Taxa de inscrição (boleto no link: 

https://recolhimento.ufms.br/publico/guia/1229) 
07.08.2017 a 

08.09.2017 

Período para envio da documentação digitalizada para o e-mail do curso: 

espgp.esan@ufms.br 

12.09.2017 
Publicação do edital com o resultado das inscrições deferidas e 

indeferidas e nos sites: www.propp.ufms.br e www.sedfor.ufms.br  

13 e 14.09.2017 

Período de recurso para inscrições indeferidas. Serão considerados os 

recursos recebidos no período compreendido entre as 7h do dia 13/09/17 e 

12h do dia 14/09/17. 

14.09.2017 
Publicação do edital com o resultado dos recursos nos sites: 

www.propp.ufms.br e www.sedfor.ufms.br 

16.09.2017 Prova Escrita 

20.09.2017 Publicação de edital com resultado da Prova 

21 e 22.09.2017 

Período de recurso para resultado da prova. 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 homologação final dos candidatos 

selecionados e convocação para matrícula nos sites: 

www.propp.ufms.br e www.sedfor.ufms.br 

26.09.2017 a 03.10.2017 Período de Matrícula no site www.posgraduacao.ufms.br 

26.09.2017 a 04.10.2017 
Período para envio da documentação da matrícula digitalizada para o  

e-mail do curso: espgp.esan@ufms.br 
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