MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DO CENTRO DE SELEÇÃO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO CCS Nº. 02, DE 30 DE JANEIRO DE 2015.
ALTERAÇÕES NO EDITAL DE ABERTURA CCS Nº. 08, DE 11 DE AGOSTO DE 2014.

A COORDENADORA DO CENTRO DE SELEÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA
GRANDE DOURADOS, em exercício, no uso de suas atribuições legais, resolve:
I – Retificar o Edital de Abertura CCS nº. 08, de 11/08/2014, de acordo com os termos especificados a seguir:
Onde constou:
2.
DO CRONOGRAMA DO VESTIBULAR
ATIVIDADE
DATA
12 de agosto a 05 de
Período de inscrições
setembro de 2014
Homologação das
08 de setembro de 2014
inscrições
Convocação para
15 de setembro de 2014
realização das provas
Realização das provas
Divulgação do gabarito
preliminar
Recurso ao gabarito
preliminar
Divulgação do gabarito
definitivo
Resultado final e
convocação para
matrícula em 1a
chamada

LOCAL
Pela internet, na Página do
Vestibular
Pela internet, na Página do
Vestibular
Pela internet, na Página do
Vestibular

HORÁRIO
Das 08h de 12/08/2014 às
17h de 05/09/2014
A partir das 17h
A partir das 17h

28 de setembro de 2014

Locais indicados na
confirmação da inscrição
(ensalamento)

Prova de Redação:
das 8h às 10h 30min
Prova Objetiva:
das 13h às 17h 30min

29 de setembro de 2014

Pela internet, na Página do
Vestibular

A partir das 17h

30 de setembro e 1º de
outubro de 2014

Conforme especificações do Edital de Divulgação

14 de outubro de 2014

Pela internet, na Página do
Vestibular

A partir das 17h

14 de outubro de 2014

Pela internet, na Página do
Vestibular

A partir das 17h

3.
DAS VAGAS
[...]
QUADRO 1 – Distribuição das Vagas
Reserva de vagas para alunos da Escola Pública
Renda Fam. inf. ou
Renda Fam. Superior a
igual a 1,5 s.m. per cap 1,5 s.m. per cap
CURSO
TURNO
Universal
Pretos,
Pretos,
Pardos e
Outros
Pardos e
Outros
Indígenas
Indígenas
Pedagogia – Japorã
EaD
20
6
4
6
4
3.2.
O período de funcionamento do curso está indicado no Quadro I, sendo que o Estágio Curricular
Supervisionado e as Atividades Complementares são obrigatórios e poderão ser desenvolvidos em horários
diferentes do turno de funcionamento do curso.
3.3.
O curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade à distância, terá suporte pelo AVA Moodle e
atividades presenciais periódicas no polo de apoio presencial.
4.

DOS SISTEMAS DE INGRESSO
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4.1.
A ocupação das vagas oferecidas dar-se-á por meio de dois sistemas de ingresso: acesso universal e reserva
de vagas, nos termos da Lei nº 12.711, de 29/08/2012, conforme distribuição expressa no quadro de vagas.
4.1.1. Todo candidato está concorrendo pelo sistema de ingresso por acesso universal.
4.1.2. As vagas reservadas de que trata o subitem 4.1 serão preenchidas por autodeclarados indígenas, pardos e
pretos, em proporção no mínimo igual à soma de indígenas, pardos e pretos da população do Estado do Mato
Grosso do Sul, que é de 51,95%, apurado segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Na apuração dessas vagas, o número fracionário será arredondado para o número inteiro imediatamente
superior.
4.2.
O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente
o ensino médio em escolas públicas deverá informar esta opção no ato da inscrição.
4.2.1. O candidato que não optar, no ato da inscrição, por participar do sistema de ingresso por reserva de vagas,
mesmo que atenda às exigências para participar dessa forma de ingresso, concorrerá apenas pelo sistema universal.
4.2.2. Ao escolher o sistema de ingresso por reserva de vagas, o candidato também deverá escolher a faixa de
renda per capita em que se enquadra e, posteriormente, declarar a sua opção para o item cor/raça.
4.3.
Não poderá participar do sistema de ingresso por reserva de vagas o candidato que tenha cursado, ainda que
parcialmente ou com bolsa integral, o ensino médio em instituições privadas de ensino.
4.3.1. São consideradas escolas públicas de ensino médio aquelas mantidas pelos governos Federal, Estadual ou
Municipal que ofereçam exclusivamente o ensino gratuito.
4.3.2. Não serão consideradas, para efeito de reserva de vagas, escolas comunitárias, filantrópicas ou
confessionais, as quais, nos termos do art. 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 20/12/1996),
são consideradas instituições privadas de ensino.
4.3.3. Desde que não tenha cursado, total ou parcialmente, o ensino médio em instituições privadas de ensino,
considera-se, como tendo cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, o candidato que obtiver
certificação pelo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, conforme legislação vigente.
6.
DA INSCRIÇÃO
[...]
6.2.
No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a cidade em que deseja realizar a prova e informar se
deseja concorrer às vagas reservadas para egressos do ensino público.
6.5.
Após o dia 08 de setembro de 2014 não será possível realizar alterações na opção de local de prova.
[...]
7. DAS PROVAS
7.1.1 As provas do Vestibular Pedagogia-EaD são estruturadas da seguinte maneira:
QUADRO 2 – Informações sobre as Provas do Vestibular Pedagogia-EaD
I - PROVA DE REDAÇÃO
Data

Início

Término

Provas

Total
Pontos

28/09/2014
(domingo)

8h

10h30min

Redação

50

II - PROVA OBJETIVA
Data

28/09/2014
(domingo)

8. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS

Início

13h

Término

Disciplinas

17h30min

Biologia
Física
Geografia
História
Língua Portuguesa
Matemática
Química
Noções de Informática
Total

Nº. Questões
Cursos
Presenciais
5
5
5
5
10
5
5
10
50

Nº. Questões
Cursos a
distância
5
5
5
5
10
5
5
10
50
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[...]
8.3.
Os candidatos que tiverem dúvidas quanto ao local, data e horários para aplicação das provas deverão entrar
em contato com a Coordenadoria do Centro de Seleção, pelo telefone (67) 3410-2840 ou 3410-2846, de segunda a
sexta-feira, úteis, das 8h às 11h e das 13h30min às 17h ou ainda pelo e-mail vestibular@ufgd.edu.br
[...]
12.
DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO FINAL E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
12.4. O Boletim de Desempenho Individual estará disponível para impressão no endereço eletrônico
http://arearestrita.ufgd.edu.br/, até o dia 14 de janeiro de 2014.
[...]
13.
DA CONVOCAÇÃO E DA MATRÍCULA
[...]
13.3. A convocação para o preenchimento das vagas de cada curso ocorrerá da seguinte maneira:
a) serão convocados os candidatos que obtiverem o melhor desempenho na lista única do vestibular (acesso
universal), até o limite de vagas previstas para o sistema de ingresso por acesso universal (50%);
b) as vagas reservadas (50%) serão preenchidas pela ordem de classificação, por curso e turno, considerando as
especificidades da distribuição das vagas.
c) as convocações subsequentes serão feitas em cada um dos sistemas de ingresso, conforme legislação própria.
13.4. Para realizar a matrícula, o candidato deve apresentar o original e a cópia legíveis dos seguintes
documentos:
[...]
i.
Uma fotografia 5x7cm frontal e com data (2013 ou 2014).
14.
DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[...]
14.6 Havendo vagas remanescentes nos cursos oferecidos, estas serão destinadas à seleção para os candidatos
que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2013, sendo esta seleção regida por Edital próprio a
ser divulgado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Entende-se por vagas remanescentes as vagas oferecidas
que não forem preenchidas após a convocação de todos os candidatos aprovados.
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Passe a constar:
2.
DO CRONOGRAMA DO VESTIBULAR
ATIVIDADE
DATA
Período de inscrições
Homologação das
inscrições
Convocação para
realização das provas
Realização das provas
Divulgação do gabarito
preliminar
Recurso ao gabarito
preliminar
Divulgação do gabarito
definitivo
Resultado final e
convocação para
matrícula em 1a
chamada
3.
[...]

LOCAL
Pela internet, na Página do
02 a 27 de fevereiro de 2015
Vestibular
Pela internet, na Página do
02 de março de 2015
Vestibular
Pela internet, na Página do
06 de março de 2015
Vestibular

HORÁRIO
Das 08h de 21/01/2015 às
17h de 17/02/2015
A partir das 17h
A partir das 17h

15 de março de 2015

Locais indicados na
confirmação da inscrição
(ensalamento)

Prova de Redação:
das 8h às 10h 30min
Prova Objetiva:
das 13h às 17h 30min

16 de março de 2015

Pela internet, na Página do
Vestibular

A partir das 17h

17 e 18 de março de 2015

Conforme especificações do Edital de Divulgação

25 de março de 2015

Pela internet, na Página do
Vestibular

A partir das 17h

27 de março de 2015

Pela internet, na Página do
Vestibular

A partir das 17h

DAS VAGAS
QUADRO 1 – Distribuição das Vagas
Vagas Reservadas à Comunidade
Indígena¹
Acesso Universal

10

Comunidade
Porto Lindo/
Yvy Katu

Demais
indígenas

16

4

Reserva de vagas – Lei 12.711/2012
Renda Fam. inf. ou
igual a 1,5 s.m. per cap.
Outros
Indígenas,
(Brancos,
Pardos,
Amarelos,
Pretos
Outros)
3

2

Renda Fam. sup. a 1,5
s.m. per cap.
Outros
Indígenas,
(Brancos,
Pardos,
Amarelos,
Pretos
Outros)
3

2

¹ - A reserva de vagas à Comunidade Indígena, apresentada no QUADRO 1, atende ao Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre a Universidade
Federal da Grande Dourados e o Ministério Público Federal.

3.2.
O curso de Licenciatura em Pedagogia, na modalidade à distância, terá suporte pelo AVA Moodle e
atividades presenciais periódicas no polo de apoio presencial, sendo que o Estágio Curricular Supervisionado e as
Atividades Complementares são obrigatórios e poderão ser desenvolvidos em horários diferentes das atividades
presenciais periódicas.
4.
DOS SISTEMAS DE INGRESSO
4.1.
A ocupação das vagas oferecidas dar-se-á por meio de dois sistemas de ingresso: acesso universal e reserva
de vagas, conforme distribuição expressa no quadro de vagas.
4.1.1. Todo candidato está concorrendo pelo sistema de ingresso por acesso universal.
4.1.2. As vagas reservadas de acordo com a Lei nº 12.711, de 29/08/2012 serão preenchidas por autodeclarados
indígenas, pardos e pretos, em proporção no mínimo igual à soma de indígenas, pardos e pretos da população do
Estado do Mato Grosso do Sul, que é de 51,95%, apurado segundo o último censo do Instituto Brasileiro de
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Geografia e Estatística (IBGE). Na apuração dessas vagas, o número fracionário será arredondado para o número
inteiro imediatamente superior.
4.2.
O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas deverá informar esta opção no ato da inscrição.
[...]
4.2.2. O candidato que concorre às vagas reservadas de acordo com a Lei nº 12.711, de 29/08/2012, ao escolher o
sistema de ingresso por reserva de vagas, também deverá escolher a faixa de renda per capita em que se enquadra
e, posteriormente, declarar a sua opção para o item cor/raça
[...]
6.
DA INSCRIÇÃO
[...]
6.2.
No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a cidade em que deseja realizar a prova e informar se
deseja concorrer às vagas reservadas.
6.5.
Após o dia 27 de fevereiro de 2015 não será possível realizar alterações na opção de local de prova.
[...]
7.
DAS PROVAS
7.1 As provas do Vestibular Pedagogia-EaD são estruturadas da seguinte maneira:
QUADRO 2 – Informações sobre as Provas do Vestibular Pedagogia-EaD
I - PROVA DE REDAÇÃO
Data

Início

Término

Provas

Total
Pontos

15/03/2015
(domingo)

8h

10h30min

Redação

50

II - PROVA OBJETIVA
Data

15/03/2015
(domingo)

8.

Início

13h

Término

Disciplinas

17h30min

Biologia
Física
Geografia
História
Língua Portuguesa
Matemática
Química
Noções de Informática
Total

Nº. Questões
Cursos
Presenciais
5
5
5
5
10
5
5
10
50

Nº. Questões
Cursos a
distância
5
5
5
5
10
5
5
10
50

DA APLICAÇÃO DAS PROVAS

[...]
8.3.
Os candidatos que tiverem dúvidas quanto ao local, data e horários para aplicação das provas deverão entrar
em contato com a Coordenadoria do Centro de Seleção, pelo telefone (67) 3410-2840 ou 3410-2846, de segunda a
sexta-feira, úteis, das 8h às 11h e das 13h30min às 17h ou ainda pelo e-mail centrodeselecao@ufgd.edu.br
12.
DA APROVAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO FINAL E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
12.4. O Boletim de Desempenho Individual estará disponível para impressão no endereço eletrônico
http://arearestrita.ufgd.edu.br/, até o dia 30 de junho de 2015.
13.
DA CONVOCAÇÃO E DA MATRÍCULA
[...]
13.3. A convocação para o preenchimento das vagas ocorrerá da seguinte maneira:
[...]
b) as vagas reservadas serão preenchidas pela ordem de classificação, por curso e turno, considerando as
especificidades da distribuição das vagas.
c) as convocações subsequentes serão feitas em cada um dos sistemas de ingresso, conforme legislação própria.
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13.4. Para realizar a matrícula, o candidato deve apresentar o original e a cópia legíveis dos seguintes
documentos:
[...]
i.
Uma fotografia 5x7cm frontal e com data (2014 ou 2015).
14.
DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[...]
14.6 Havendo vagas remanescentes nos cursos oferecidos, estas serão destinadas à seleção para os candidatos
que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2014, sendo esta seleção regida por Edital próprio a
ser divulgado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Entende-se por vagas remanescentes as vagas oferecidas
que não forem preenchidas após a convocação de todos os candidatos aprovados.
II – As demais disposições do referido edital permanecem inalteradas.

TAE Alessandra Narciso Simão
Coordenadora do Centro de Seleção em exercício

