MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PROPP Nº. 01, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018
Alterações no Edital PROPP nº. 32, de 18 de setembro de 2018
Seleção de candidatos para o Programa de Pós-Graduação, Stricto Sensu, em Fronteiras e Direitos
Humanos, em nível de mestrado com até 15 (quinze) vagas e ingresso no PRIMEIRO
SEMESTRE LETIVO DE 2019

O Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa (em exercício) da Fundação
Universidade Federal da Grande Dourados, Prof. Dr. Nelson Luís de Campos Domingues,
no uso de suas atribuições legais, na forma das Portarias/RTR nº. 1.008, de 13 de novembro
de 2015 e nº. 592, de 27 de julho de 2018 e considerando as disposições do art. 51, inciso II,
e do art. 53, caput e parágrafo 1º. do Estatuto da UFGD, RESOLVE:

I - RETIFICAR o Edital PROPP nº. 32/2018, nos seguintes termos:
a) ONDE CONSTOU:
III – DA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
a) As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente na Secretaria do PPGFDH das
13:30 às 17hs., de segunda-feira à sexta-feira, até o dia 05 de novembro de 2018 ou
via SEDEX endereçada ao local informado no item I. Não serão consideradas
inscrições cuja documentação venha a ser postada após 05 de novembro de 2018. Não
serão aceitas inscrições por procuração.
PASSE A CONSTAR:
a) As inscrições poderão ser realizadas pessoalmente na Secretaria do PPGFDH das
13:30 às 17hs., de segunda-feira à sexta-feira, até o dia 09 de novembro de 2018 ou
via SEDEX endereçada ao local informado no item I. Não serão consideradas
inscrições cuja documentação venha a ser postada após 05 de novembro de 2018. Não
serão aceitas inscrições por procuração.
b)
c) ONDE CONSTOU:
V – ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

DETALHAMENTO DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
Etapas
Processo
Data
Horário
Local
Inscrições
De 08 de
Das 13:30h às
Secretaria do
(pessoalmente)
outubro de
17h
Programa de
2018 a 09 de
na Secretaria
Mestrado em
novembro de
do Mestrado
Fronteiras e
2018
em Fronteiras e
Direitos
Direitos
Humanos
Humanos
(PPG-FDH)
Inscrições via
De 08 de
Das 13:30h às
via Sedex
sedex
outubro de
17h
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2018 a 05 de
novembro de
2018

na Secretaria
do Mestrado
em Fronteiras e
Direitos
Humanos
(PPG-FDH)
A partir das
16h
08 às 12h

Homologação
---14/11/2018*
Página do
das inscrições
PPG-FDH1
Prova
de
Eliminatório
19/11/2018
FADIR
conhecimentos
Prova
de
Eliminatório
19/11/2018
14 às 17h
FADIR
suficiência em
língua
estrangeira
(inglês)
Defesa
do
Eliminatório
03 a
Presencial
FADIR
anteprojeto de
04/12/2018
pesquisa
Análise
do Classificatório Até 05/12/2018 Não presencial
FADIR
Currículo
Lattes
# O cronograma de apresentação dos projetos de pesquisa, com data e horário, será
publicado no site no PPG-FDH até o dia 30/11/2018.
*Serão homologadas as inscrições recebidas via Sedex que tenha postagem até a data de
05/11/2018 e que tenham sido recepcionadas pela Secretaria do Programa de Mestrado
em Fronteiras e Direitos Humanos – PPG-FDH.

PASSE A CONSTAR
V – ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

DETALHAMENTO DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
Processo
Data
Horário
Local
De 08 de
Das 13:30h às
Secretaria do
outubro de
17h
Programa de
2018 a 09 de
na Secretaria do
Mestrado em
novembro de
Mestrado em
Fronteiras e
2018
Fronteiras e
Direitos
Direitos Humanos
Humanos
(PPG-FDH)
via
De 08 de
Das 13:30h às
via Sedex
outubro de
17h
2018 a 05 de
na Secretaria do
novembro de
Mestrado em
2018
Fronteiras e
Direitos Humanos
(PPG-FDH)

Etapas
Inscrições
(pessoalmente)

Inscrições
sedex

1

http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao.
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Divulgação das
12/11
A partir das 16h
Página do
inscrições
PPG-FDH2
Recurso
13/11
Homologação
---14/11/2018*
A partir das 16h
Página do
das inscrições
PPG-FDH3
Prova
de Eliminatório
19/11/2018
08 às 12h
FADIR
conhecimentos
Prova
de Eliminatório
19/11/2018
14 às 17h
FADIR
suficiência em
língua
estrangeira
(inglês)
Defesa
do Eliminatório
03 a
Presencial
FADIR
anteprojeto de
04/12/2018
pesquisa
Análise
do Classificatório
Até
Não presencial
FADIR
Currículo
05/12/2018
Lattes
# O cronograma de apresentação dos projetos de pesquisa, com data e horário, será publicado
no site no PPG-FDH até o dia 30/11/2018.
*Serão homologadas as inscrições recebidas via Sedex que tenha postagem até a data de
05/11/2018 e que tenham sido recepcionadas pela Secretaria do Programa de Mestrado em
Fronteiras e Direitos Humanos – PPG-FDH.
b) ONDE CONSTOU:
SEGUNDA ETAPA: ELIMINATÓRIA
Exame de suficiência em língua estrangeira:
O exame de suficiência em língua estrangeira (idioma inglês) consistirá na tradução e/ou
interpretação de um texto, destinada a aferir a habilidade do candidato na língua estrangeira
(idioma inglês). Esta prova é eliminatória (peso 1). Será considerado aprovado nessa etapa o
candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).
O exame terá a duração máxima de 3 (três) horas e será permitida a consulta apenas a
dicionários inglês/português (os quais deverão ser providenciados pelos próprios candidatos).
Aos candidatos que não comparecerem nessa etapa será atribuído nota 0,0 (zero) e serão
eliminados do processo seletivo.
 Os candidatos estrangeiros não lusófonos deverão fazer também exame de
suficiência no idioma Português
Observação: Poderão ser entregues certificados de aprovação em língua estrangeira (tais
como TOFEL,TEAP, IELTS - com validade máxima de dois anos) emitidos por institutos de
idiomas. Todavia o(a) candidato(a) deverá encaminhar no ato da inscrição uma cópia
autenticada do documento comprobatório e caberá a Comissão de Seleção avaliar sua
validade e aceitar ou não o mesmo em substituição do exame de suficiência em língua
estrangeira. Neste caso, será convertida a pontuação atribuída pelo instituto.

2

http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao.

3

http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao.
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A nota atribuída na prova de suficiência, em caso de dispensa via certificados TOFEL / TEAP
/ IELTS, será igual a 10.
Data, local e horário do exame de suficiência em língua estrangeira: Dia 19 de novembro
de 2018, às 14hs., nas dependências da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da
UFGD (Rua Quintino Bocaiúva, 2100, CEP: 79824-140, Jd. América, Dourados-MS).
Divulgação dos resultados do exame de suficiência em língua estrangeira: Até às 22:00hs.
do dia 26 de novembro de 2018. A divulgação ocorrerá na Secretaria do PPG-FDh e no link:
http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao.

PASSE A CONSTAR:
SEGUNDA ETAPA: ELIMINATÓRIA
Exame de suficiência em língua estrangeira:
O exame de suficiência em língua estrangeira (idioma inglês) consistirá na tradução e/ou
interpretação de um texto, destinada a aferir a habilidade do candidato na língua estrangeira
(idioma inglês). Esta prova é eliminatória (peso 1). Será considerado aprovado nessa etapa o
candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete).
O exame terá a duração máxima de 3 (três) horas e será permitida a consulta apenas a
dicionários inglês/português (os quais deverão ser providenciados pelos próprios candidatos).
Aos candidatos que não comparecerem nessa etapa será atribuído nota 0,0 (zero) e serão
eliminados do processo seletivo.
 Os candidatos estrangeiros não lusófonos deverão fazer também exame de
suficiência no idioma Português
Observação: Poderão ser entregues certificados de aprovação em língua estrangeira (tais
como TOFEL,TEAP, IELTS - com validade máxima de dois anos) emitidos por institutos de
idiomas. Todavia o(a) candidato(a) deverá encaminhar no ato da inscrição uma cópia
autenticada do documento comprobatório e caberá a Comissão de Seleção avaliar sua
validade e aceitar ou não o mesmo em substituição do exame de suficiência em língua
estrangeira. Neste caso, será convertida a pontuação atribuída pelo instituto.
A nota atribuída na prova de suficiência, em caso de dispensa via certificados TOFEL / TEAP
/ IELTS, será igual a 10.
Data, local e horário do exame de suficiência em língua estrangeira: Dia 19 de novembro
de 2018, às 14hs., nas dependências da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da
UFGD (Rua Quintino Bocaiúva, 2100, CEP: 79824-140, Jd. América, Dourados-MS).
Divulgação dos resultados do exame de suficiência em língua estrangeira: Até às 22:00hs.
do dia 26 de novembro de 2018. A divulgação ocorrerá na Secretaria do PPG-FDh e no link:
http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao.

Divulgação do resultado preliminar do exame de suficiência em língua estrangeira: Às
22:00hs. do dia 26 de novembro de 2018. A divulgação ocorrerá somente no link:
http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao.

Recurso do resultado preliminar do exame de suficiência em língua estrangeira: O/A
candidato(a) poderá requerer recurso no prazo máximo de dois dias após a divulgação do
resultado preliminar da Prova Escrita. Os recursos poderão ser solicitados das 08:00hs. do dia
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27/11/2018 até às 17:00hs. do dia 28 de novembro de 2018 na Secretaria do Programa de
Mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos, na Faculdade de Direito e Relações
Internacionais, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 2100, Jardim América, Dourados - MS.
Divulgação do resultado final do exame de suficiência em língua estrangeira: Até às
22:00hs. do dia 29 de novembro de 2018. A divulgação ocorrerá na Secretaria do PPG-FDH e
no link: http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao.

c) ONDE CONSTOU:
Data, horário e local da defesa: De 03 e 04 de dezembro de 2018, a partir das 08:00hs., nas
dependências da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD (Rua Quintino
Bocaiúva, 2100, Jd. América, Dourados-MS). A ordem e horário estimado da arguição
dos(as) candidatos(as) para defesa será divulgada até às 17:00hs. Do dia 23 de novembro de
2018 exclusivamente, no site: http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestradofronteiras/editais-selecao.
O candidato se obriga a comparecer com 30 minutos de antecedência à prova de arguição sob
pena de desclassificação do processo seletivo. A ausência ou atraso acarretará na
desclassificação imediata do(a) candidato(a).
Divulgação de resultado dos anteprojetos aprovados: Às 22:00hs. do dia 05 de
dezembro de 2018. A divulgação ocorrerá na Secretaria do PPG-FDh e no link
http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao.
PASSE A CONSTAR:
Data, horário e local da defesa: De 03 e 04 de dezembro de 2018, a partir das 08:00hs., nas
dependências da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD (Rua Quintino
Bocaiúva, 2100, Jd. América, Dourados-MS). A ordem e horário estimado da arguição
dos(as) candidatos(as) para defesa será divulgada até às 17:00hs. Do dia 30 de novembro de
2018
exclusivamente,
no
site:
http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestradofronteiras/editais-selecao.
O candidato se obriga a comparecer com 30 minutos de antecedência à prova de arguição sob
pena de desclassificação do processo seletivo. A ausência ou atraso acarretará na
desclassificação imediata do(a) candidato(a).
Divulgação de resultado preliminar dos anteprojetos aprovados: Às 22:00hs. do dia 05 de
dezembro de 2018. A divulgação ocorrerá na Secretaria do PPG-FDh e no link
http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao.
Período para interposição de recursos: dia 06/12
Período para Homologação dos resultados: 07/12

d) ONDE CONSTOU:

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS FINAIS
Até às 22:00hs. do dia 06 de dezembro de 2018. A divulgação ocorrerá exclusivamente por
escrito no quadro de avisos da Faculdade de Direito e Relações Internacionais e no link:
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http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao
prestação de informações por telefone ou por correio eletrônico.

Não

haverá

PASSE A CONSTAR:
Até às 22:00hs. do dia 07 de dezembro de 2018. A divulgação ocorrerá exclusivamente por
escrito no quadro de avisos da Faculdade de Direito e Relações Internacionais e no link:
http://portal.ufgd.edu.br/pos-graduacao/mestrado-fronteiras/editais-selecao Não haverá
prestação de informações por telefone ou por correio eletrônico.

II – INFORMAR que as demais disposições do Edital PROPP nº. 32/2018 permanecem
inalteradas.
Dourados/MS, 03 de outubro de 2018.
Prof. Dr. Nelson Luís de Campos Domingues
Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa (em exercício)
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