
EDITAL DE DIVULGAÇÃO Nº 242/2021 - PROGRAD/UFMS.

 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA A LISTA DE ESPERA DA UFMS DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS
DO SISU - 2º SEMESTRE DE 2021

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS, por
meio da Pró-Reitoria de Graduação, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
disposto nas Portarias Norma�vas MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, nº 21, de 5 de
novembro de 2012, nº 9, de 5 de maio de 2017; nos Editais MEC nº 30, de 17 de maio de 2021
e nº 39, de 23 de junho 2021; nas Resoluções do Conselho Universitário nº 19, de 9 de abril
de 2015, nº 25, de 19 de maio de 2015 e nº 7, de 29 de janeiro de 2018; e nas Resoluções
Cograd nº 550, de 4 de dezembro de 2018, e nº 329, de 7 de junho de 2019, e nos Editais de
Divulgação Prograd/UFMS nº 291, de 27 de dezembro de 2019; nº 212, de 29 de julho de
2021; nº 229, de 10 de agosto de 2021; nº 232, de 16 de agosto de 2021; nº 240, de 18 de
agosto de 2021; e nº 241, de 18 de agosto de 2021, torna pública a ABERTURA DE INSCRIÇÃO
PARA A LISTA DE ESPERA DA UFMS dos cursos de graduação da seleção de candidatos - SISU
2021, conforme disposto abaixo:

 

1. DA VALIDADE E DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

1.1. Este processo sele�vo terá validade exclusivamente para matrícula dos candidatos do
SISU de 2021, em cursos de graduação presenciais, dentro do limite de vagas ofertadas pela
UFMS no SISU 2021 e não ocupadas na Chamada da Lista de Espera do SISU de 2021 (2ª
Chamada), e eventuais vagas oriundas de cancelamentos de matrícula ou de desistências
durante a vigência do presente Edital, para cada unidade, curso, turno e modalidade de
concorrência.

1.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar, na página
h�ps://ingresso.ufms.br/, as etapas e os comunicados da UFMS quanto ao preenchimento
das vagas não ocupadas da Lista de Espera UFMS 2021.

1.3. O cronograma das a�vidades para a 3ª chamada é apresentado a seguir.

ATIVIDADES DATAS
Período para inscrição na Lista de Espera SISU/MEC (para 3ª chamada) 18/08/2021 a 23/08/2021
Período de Matrícula on-line (3ª chamada) 24/08/2021 a 30/08/2021
Análise pelas Bancas de Verificação da Veracidade da Autodeclaração 24 e 25/08/2021
Divulgação do resultado preliminar das Bancas de Verificação da
Veracidade da Autodeclaração 26/08/2021

Prazo para recursos das Bancas de Verificação da Veracidade da
Autodeclaração

27/08/2021 até às 13h de
29/08/2021

Divulgação do resultado final dos recursos das Bancas de Verificação da
Veracidade da Autodeclaração 30/08/2021

1.4. Os candidatos deverão acompanhar as demais convocações no endereço eletrônico
h�ps://ingresso.ufms.br/.

 

https://ingresso.ufms.br/
https://ingresso.ufms.br/


2. DA INSCRIÇÃO NA LISTA DE ESPERA DA UFMS 2021

2.1. A 2ª chamada ocorrerá com base nos candidatos classificados na Lista de Espera do SISU
2021.

2.2. Todos os candidatos relacionados na Lista de Espera do SISU 2021, e que não tenham sido
convocados para matrícula na chamada da Lista de Espera do SISU 2021 (2ª Chamada), a ser
realizada em 18 de agosto de 2021, independentemente da classificação, deverão realizar sua
inscrição na Lista de Espera da UFMS 2021 para o respec�vo curso de graduação da UFMS.

2.3. A inscrição na Lista de Espera da UFMS 2021 deverá ser realizada no endereço eletrônico
h�ps://prematricula.ufms.br/manifestacao-interesse, após às 17h de 18 de agosto de 2021
até às 23h59min de 23 de agosto de 2021, horário oficial de Mato Grosso do Sul.

2.3.1. A inscrição na Lista de Espera da UFMS 2021 observará o mesmo curso, turno e
modalidade de concorrência escolhidos pelo candidato na Lista de Espera do SISU 2021.

2.3.2. É recomendado que o candidato salve o comprovante da inscrição na Lista de Espera da
UFMS 2021 que será gerado pelo sistema.

2.4. O candidato que não se inscrever na Lista de Espera da UFMS 2021, no período
estabelecido no item 2.3, não poderá fazê-lo em outra data, pois será considerado
formalmente desistente e não será convocado para ocupar vaga.

2.5. A UFMS não se responsabilizará por inscrição não efe�vada por quaisquer mo�vos de
ordem técnica rela�vos a computadores, falhas de comunicação, ausência de conexão,
procedimento indevido, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar todos os procedimentos
descritos no item 2 deste edital.

2.6. As convocações subsequentes obedecerão, rigorosamente, a ordem de classificação dos
candidatos inscritos na Lista de Espera da UFMS 2021 e serão divulgadas no endereço
eletrônico h�ps://ingresso.ufms.br/.

 

3. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

3.1. A UFMS procederá à classificação geral dos candidatos na Lista de Espera da UFMS
2021 para o preenchimento das vagas da 3ª Chamada em diante, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Caso não haja candidatos selecionados por meio de cota em qualquer modalidade de
concorrência de um determinado curso, a vaga será remanejada entre as outras
modalidades de concorrência, seguindo-se o que determina o Art. 14 da Portaria
Norma�va Mec nº 18/2012 e Art. 20 da Portaria Norma�va Mec nº 21/2012, ambos
alterados pela Portaria MEC nº 9/2017; e

b) As vagas para as modalidades de cotas, previstas na Lei nº 12.711/2012, não ocupadas
e sem candidatos aptos a ocupá-las, na respec�va Lista de Espera da UFMS 2021, após
cumpridos os critérios estabelecidos na Portaria Norma�va Mec nº 18/2012, passarão a
ser preenchidas por candidatos da ampla concorrência.

3.2. O candidato convocado para matrícula que não enviar toda a documentação per�nente à
modalidade de vaga para a qual foi convocado, perderá o direito à vaga e, em hipótese
alguma, será novamente convocado para ocupar vaga em curso de graduação da UFMS, no
Processo Sele�vo SISU 2021.

3.3. O candidato convocado para matrícula nas vagas reservadas às pessoas pretas ou pardas
será avaliado por uma Banca de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração, ins�tuída pela
UFMS, por meio dos arquivos digitais anexados, antes de ter sua matrícula efe�vada pelas
Secretarias Acadêmicas.

https://prematricula.ufms.br/manifestacao-interesse
https://ingresso.ufms.br/


3.4. Compete, exclusivamente, ao candidato cer�ficar-se de que atende aos requisitos
estabelecidos para concorrer às vagas reservadas a cotas, conforme disposto na Lei nº
12.711/2012, sob pena de perder o direito à vaga, no caso de ser selecionado.

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos
estabelecidos nas normas que regulamentam o SISU, bem como a presença para a verificação
da autodeclaração, no caso de co�stas, e envio dos documentos exigidos para a matrícula e os
respec�vos prazos estabelecidos.

4.2. É de responsabilidade do candidato acompanhar, na página eletrônica da UFMS, no
endereço h�ps://ingresso.ufms.br/processo/sisu/sisu-2021/, as eventuais alterações
referentes ao processo sele�vo do SISU 2021 e da divulgação do resultado das bancas de
verificação da autodeclaração, no caso de co�stas.

4.3. No caso de não preenchimento das vagas, as demais chamadas convocarão os candidatos
subsequentes da classificação em Lista de espera da UFMS que será divulgada no endereço
eletrônico h�ps://ingresso.ufms.br/processo/sisu/sisu-2021/.

4.4. A inscrição do candidato no processo sele�vo do SISU 2021 implica no consen�mento
com a u�lização e a divulgação de suas notas e das informações prestadas no Enem 2020,
inclusive aquelas constantes do ques�onário socioeconômico, assim como os dados
referentes à sua par�cipação no SISU.

4.5. A inscrição do candidato no processo sele�vo do SISU 2021 implica o conhecimento e
concordância expressa das normas estabelecidas na Portaria Norma�va MEC nº 21/2012 e
nos Editais divulgados pelo MEC, bem como das informações constantes do Termo de Adesão
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e, no caso de co�stas, dos critérios da Lei
Federal nº 12.711/2012.

4.6. A UFMS reserva-se o direito de realizar tantas convocações de matrícula quanto julgar
necessárias para o preenchimento das vagas ofertadas neste Edital observando
rigorosamente os critérios estabelecidos e a ordem de classificação dos candidatos.

4.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação.

 

Campo Grande, 18 de agosto de 2021.

Cris�ano Costa Argemon Vieira,

Pró-Reitor de Graduação.

 

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Costa Argemon Vieira,
Pró-Reitor(a), em 18/08/2021, às 15:43, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2745620 e o código CRC 83472BB0.

 

https://ingresso.ufms.br/processo/sisu/
https://ingresso.ufms.br/processo/sisu/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 
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CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.007624/2021-28 SEI nº 2745620


