Coordenadoria do Centro de Seleção
____________________________________________________________________________________

EDITAL DE ABERTURA CCS Nº 06, DE 10 DE MAIO DE 2019
Lista das Vagas por Curso e Modalidades Ofertadas pela UFGD no Processo Seletivo do SISU 2019.2

A COORDENADORA DO CENTRO DE SELEÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS, no uso de suas
atribuições legais, considerando a Portaria nº 722/2016, de acordo com o disposto na Resolução do Conselho
Universitário nº 54/2013; na Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura nº 89/2013; no Regimento
Geral dos Cursos de Graduação da UFGD; e legislação própria vigente; em conformidade com Termo de Adesão - 2ª
edição SISU 2019.2/UFGD, torna público que a seleção de candidatos para preenchimento de 50 vagas nos cursos de
graduação em Medicina e Matemática oferecidos pela Universidade Federal da Grande Dourados e RESOLVE:
1 - DIVULGAR, conforme ANEXO I deste Edital, a Lista das vagas por curso e modalidades ofertadas pela UFGD no do
Processo Seletivo do SISU 2019.2 para UFGD Regido pelo Termo de Adesão - 2ª edição de 2019/UFGD.
2 – INFORMAR aos interessados, conforme quadro abaixo, o cronograma de atividades previsto para primeira fase do
Processo de Seleção SISU 2019.2/UFGD, conforme disponível em http://sisu.mec.gov.br/.
Cronograma de Atividades Relativas à Chamada Regular do SISU 2019.2
Inscrições da Chamada Regular Resultado da Chamada Regular
Data prevista Matrícula da Chamada Regular
12 a 17 de junho de 2019
04 a 07 de junho de 2019
10 de junho de 2019
(Atividades, Horários e Locais serão disponibilizados nos Editais de Convocação UFGD)

3 – INFORMAR que os cronogramas complementares, relativos às fases de matrícula dos classificados em Chamada
Regular e Lista de Espera do SISU 2019.2/UFGD e, demais fases complementares que ocorram eventualmente, constarão
de editais próprios/específicos de convocação e divulgação que serão disponibilizados em
https://cs.ufgd.edu.br/sisu/2019-2, cabendo aos candidatos inscritos na plataforma SiSU o acompanhamento regular.
4 – INFORMAR aos interessados que para matrícula de todos os candidatos são necessários os documentos gerais, e
em caso de ocupação pela reserva de vagas são necessários os documentos específicos para cada modalidade de
concorrência, as informações e a relação de documentos (gerais e específicos) constam do Edital de Divulgação
PROGRAD nº 35/2019, disponível em https://cs.ufgd.edu.br/sisu/2019-2.
4.1 - Orientamos aos interessados que antes de efetivar sua participação na modalidade Reserva de Vagas
certifiquem-se de que preenchem todos os requisitos necessários, sob pena de não comprovação posterior e
consequentemente, a perda da vaga.
5 – DIVULGAR que o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da
Educação (MEC). Entenda como funciona acessando o Portal em: http://sisu.mec.gov.br/.
5.1 - Para maior segurança do candidato as informações sobre o cronograma geral e cadastro na Plataforma SiSU devem
ser obtidas acessando http://sisu.mec.gov.br/ bem como, demais canais de atendimento oficial disponibilizados na
Plataforma.
5.2 - As informações sobre a Adesão UFGD-SiSU podem ser obtidas na Coordenadoria do Centro de Seleção, em dias
úteis, de 7h às 19h, ou pelos telefones (67) 3410-2840 ou, ainda, pelo e-mail centrodeselecao@ufgd.edu.br.
5.3 - As informações sobre Matrículas deverão ser obtidas na Secretaria Acadêmica da UFGD, na Unidade I da UFGD
(Rua João Rosa Góes, 1.761 - Vila Progresso – Caixa Postal 322 – CEP: 79825-070 – Dourados/MS), pelos telefones (67)
3410-2820, (67) 3410-2826, em dias úteis, de 7h às 11h e de 13h às 17h ou, ainda, pelo e-mail secac@ufgd.edu.br.

TAE Alessandra Narciso Simão
Coordenadora do Centro de Seleção
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ANEXO I – VAGAS POR CURSO E MODALIDADE OFERTADAS PELA UFGD NO PROCESSO SELETIVO SISU 2019.2
Fonte: Termo de Adesão SISU/UFGD 2019.2

Local de Oferta: 25872 – UFGD – Unidade II (Dourados-MS)
15868 - MATEMÁTICA – Licenciatura (NSMT)
A0

L1

L2

L5

L6

Total

15

3

5

3

4

30

21542 - MEDICINA - Bacharelado - (Integral)
A0

L1

L2

L5

L6

Total

10

2

3

2

3

20

Legenda:
NSMT: Noturno e Sábado pela Manhã e à Tarde
A0: Ampla concorrência
L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 saláriosmínimos e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº
18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Para comprovação das modalidades de concorrência L1, L2, L5 e L6, bem como documentos gerais necessários para matrícula é necessário
consultar o Edital de Divulgação PROGRAD nº 35/2019, disponível em https://cs.ufgd.edu.br/sisu/2019-2.
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