Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD
_____________________________________________________________________
EDITAL DE DIVULGAÇÃO PROGRAD Nº 41 DE 15 DE JULHO DE 2020
DIVULGA A SUSPENSÃO DAS CONVOCAÇÕES DE MATRÍCULAS DO PROCESSO
SELETIVO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA (SISU 2020.2)
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, da Fundação Universidade Federal
da Grande Dourados, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelas Portarias da Reitora da
UFGD n(o)s 538/2015, de 12/06/2015, e 617/2019, de 17/06/2019, e,
CONSIDERANDO a Portaria/RTR n.º 190, de 12 de março de 2020, que instituiu o Comitê
Operativo de Emergência no âmbito da Universidade Federal da Grande Dourados - COE/UFGD,
nos termos da Portaria n.º 329, de 11 de março de 2020, do Ministério da Educação;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa n.º 19, de 12 de março de 2020, do Ministério da
Economia, que estabelece orientações quanto às medidas de proteção para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a análise e deliberação do COE/UFGD, referente à conscientização dos
riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o aumento diário de casos provocados pelo COVID-19 no mundo e no
Brasil;
CONSIDERANDO que a UFGD localiza-se numa região geográfica fronteiriça, com
predisposição à circulação de pessoas, tanto da comunidade acadêmica, como da comunidade
externa, advindas de países vizinhos e regiões com grande circulação do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a limitada capacidade de atendimento das unidades de saúde e da família
na região;
CONSIDERANDO as recomendações das autoridades do Ministério da Educação, da Saúde
e da Economia, quanto às medidas para enfrentamento do coronavírus;
CONSIDERANDO Portaria Da Reitoria da UGD nº 199, de 16 de março de 2020, que
suspende as convocações de matrículas dos Processos Seletivos de Vestibular, SISU e Portador de
Diploma.
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CONSIDERANDO a Instrução Normativa PROGESP nº 04, de 17 de março de 2020, que
estabelece orientações às Unidades Acadêmicas e Administrativas da UFGD quanto à medida de
teletrabalho, temporário, para prevenção do contágio e enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

RESOLVE:

I - Suspender todas as convocações por prazo indeterminado para matrículas do Processo
Seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU 2020.2) da Universidade Federal da Grande
Dourados.
II – Informar que as que as convocações dos Processos Seletivos Vestibular e SISU 2020.1
da Universidade Federal da Grande Dourados continuam suspensos por tempo indeterminado.
III – Informar que em breve serão retomadas todas as convocações dos Processos Seletivos
da UFGD. Todos os candidatos devem acompanhar a página de comunicação oficial da UFGD
(https://www.ufgd.edu.br/) e a página do Centro de Seleção (https://cs.ufgd.edu.br/), onde serão
divulgados os editais de convocação e informações sobre os procedimentos para a continuidade de
todas as matrículas.

Selma Helena Marchiori Hashimoto
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
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