
EDITAL Nº 333/2022- PROGRAD/UFMS

MATRÍCULA DA 2ª CHAMADA - Ves�bular UFMS Digital DIGITAL 2022

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio
da Pró-Reitoria de Graduação - Prograd, no uso de suas atribuições legais, considerando o
processo 23104.033901/2022-39 e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e no Decreto nº 7.824, de 11
de outubro de 2012, e na Portaria MEC nº 2.941, de 17 de dezembro de 2001; a Portaria
Norma�va MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012; Portaria Norma�va MEC nº 21, de 5 de
novembro de 2012; Portaria Norma�va MEC nº 9, de 5 de maio de 2017; Resolução Coun nº
153, de 29 de dezembro de 2021; Termo de Pactuação nº 7/2022-SESu/MEC e Acordo de
Cooperação nº 266/2022-UFMS - Programa de Apoio para a Expansão da Educação on-
line em Universidades Federais - Reuni Digital; e nos Editais Prograd/UFMS nº 189, de 1º de
julho de 2022; nº 201, de 19 de julho de 2022; nº 206, de 22 de julho de 2022; nº 221, de 4 de
agosto de 2022; nº 222, de 4 de agosto de 2022; nº 225, de 8 de agosto de 2022; nº 227, de 9
de agosto de 2022; nº 233, de 15 de agosto de 2022; nº 244, de 24 de agosto de 2022; nº 245,
de 24 de agosto de 2022; nº 246, de 24 de agosto de 2022; nº 261, de 2 de setembro; nº 264,
de 6 de setembro de 2022; e nº 265, de 6 de setembro de 2022, torna pública a  2ª CHAMADA
PARA MATRÍCULA DO Ves�bular UFMS Digital DIGITAL 2022, para seleção de candidatos para
o preenchimento de vagas nos cursos de graduação para ingresso no ano le�vo de 2022/2,
conforme disposto neste Edital:

 

1. DA SISTEMÁTICA DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA

1.1. Convocado para matrícula da 2ª chamada no Ves�bular UFMS Digital 2022,
o candidato constante no Anexo I deste Edital, classificado, conforme opção do curso de
graduação, por ordem decrescente de pontuação dentro do número de vagas para cada
modalidade de concorrência.

 1.2. O candidato relacionado no Anexo I que não efetuar sua matrícula no prazo previsto
neste Edital perderá o direito à vaga.

 

2. DO CRONOGRAMA PARA MATRÍCULA

2.1. Os prazos previstos para matrícula do Ves�bular UFMS Digital 2022 seguem abaixo,
conforme horário do Estado de Mato Grosso do Sul:

ATIVIDADES DATAS
Divulgação da 2ª Chamada 08/11/2022
Matrícula on-line da 2ª Chamada 09/11/2022 até 11/11/2022

 

3. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A MATRÍCULA

3.1. Todas as matrículas serão realizadas somente on-line no endereço
eletrônico h�ps://prematricula.ufms.br/.

3.1.1. É proibida a matrícula, bem como o envio de documentos, fora de prazo, via postal,
presencial, via fax ou via correio eletrônico (e-mail).

https://prematricula.ufms.br/


3.2. A seleção do candidato à vaga assegura apenas a expecta�va de direito à vaga para a qual
se inscreveu, estando sua matrícula condicionada à comprovação de atendimento dos
requisitos legais e regulamentares, inclusive aqueles previstos na Lei nº 12.711/2012, em
vigor.

3.3. Para realizar a matrícula, todos os candidatos convocados deverão:

a) acessar o portal h�ps://prematricula.ufms.br/ e preencher o Cadastro do Estudante e
o Perfil Acadêmico; e

b) anexar os documentos exigidos para a matrícula dispostos no Anexo II deste Edital, de
acordo com modalidade de concorrência.

3.4. Em caso de dúvida o candidato pode entrar em contato com a Secretaria Acadêmica pelo
telefone: (67) 3345-7614 ou e-mail: secac.agead@ufms.br

 

4. DA ANÁLISE DE DOCUMENTOS E EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA

4.1. Toda a documentação on-line enviada pelo candidato será analisada pela Unidade da
Administração Setorial do Curso pretendido e pela Banca de Verificação da Veracidade da
Autodeclaração, quando for o caso.

4.2. O candidato deve conferir a situação de sua matrícula no sistema
h�ps://prematricula.ufms.br/.

4.3. O comprovante de matrícula estará disponível no sistema de pré-matrícula apenas depois
que a matrícula for EFETIVADA pela Secretaria Acadêmica da Unidade. O comprovante deve
ser salvo e arquivado a fim de comprovar que o candidato realizou a matrícula.

 

5.  DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação e a divulgação
dos Editais e dos demais atos disponibilizados no endereço eletrônico
h�ps://ingresso.ufms.br.

5.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação da UFMS.

 

 

Campo Grande, 8 de novembro de 2022.

 

 

CRISTIANO COSTA ARGEMON VIEIRA,

Pró-Reitor de Graduação.

 

https://prematricula.ufms.br/
https://sei.ufms.br/sei/secac.agead@ufms.br
https://prematricula.ufms.br/
https://ingresso.ufms.br/


ANEXO I - CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRÍCULA

(Edital nº 333/2022 - Prograd/UFMS)

 
Curso: 3292 - Curso Superior de Tecnologia da Informação

Unidade: AGEAD - AGÊNCIA DE EDUCAÇÃO DIGITAL E A
DISTÂNCIA

INSCRIÇÃO NOME MODALIDADE
773568 DIOGO PAIVA AIRES AC

 



ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A MATRÍCULA

(Edital nº 333/2022 - Prograd/UFMS)

 

Os candidatos aprovados no PSUD-UFMS 2022 deverão anexar de forma on-
line, todos os documentos comprobatórios no ato da realização da matrícula no
endereço eletrônico  h�ps://prematricula.ufms.br/, em função da modalidade de
concorrência: ampla concorrência

Para cada documento solicitado que não puder ser entregue no prazo definido
no cronograma (Item 2 deste edital) pode ser subs�tuído pela DECLARAÇÃO DE PENDÊNCIA
NA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA conforme modelo no Anexo III deste Edital. A
efe�vação da matrícula do estudante está condicionada a entrega do referido documento no
prazo de 30 dias corridos a par�r da assinatura da declaração.

 

1. DOCUMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CANDIDATOS

 

1.1. PARA CANDIDATOS DE NACIONALIDADE BRASILEIRA

a) Histórico Escolar do Ensino Médio e Cer�ficado de Conclusão do Ensino Médio;

b) Para os candidatos que realizaram os estudos no exterior, anexar parecer de Equivalência
de Estudos emi�do pela Secretaria Estadual de Educação e Histórico Escolar acompanhado de
tradução realizada por tradutor público;

c) Cer�dão de Nascimento Civil ou Casamento;

d) Documento Oficial de Iden�dade ou Registro Nacional de Estrangeiro;

e) Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF), caso não esteja registrado no Documento Oficial
de Iden�dade;

f) Cer�ficado de Reservista ou de documento que comprove que está em dia com as
obrigações militares - para o candidato do sexo masculino a par�r dos dezoito anos;

g) Comprovante de Quitação Eleitoral - obrigatório para o candidato a par�r dos dezoito anos,
ob�do pelo no endereço eletrônico: h�ps://www.tse.jus.br/eleitor/cer�does/cer�dao-de-
quitacao-eleitoral; e

h) Uma fotografia digital recente 3x4 cm, ou 5x7 cm, frontal que possibilite a iden�ficação do
candidato.

 

2. DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA

2.1. AC - CANDIDATOS DE AMPLA CONCORRÊNCIA

a) Todos os documentos gerais para todos os candidatos - Item 1. do Anexo II deste Edital.

 

 

https://prematricula.ufms.br/
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PENDÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

(Edital nº XX/2022 - Prograd/UFMS)

 

 

Eu, __________________________________________________________,
portador(a) do RG n.º _________________ e inscrito(a) no CPF sob o n.º
_____________________, DECLARO, sob as penas da lei, para fins de apresentação ao
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
OFERECIDOS PELA UFMS PARA INGRESSO NO 2º SEMESTRE DE 2022, atesto que a efe�vação
da minha matrícula no curso _________________________________ na cidade de
_________________________________ está condicionada a entrega do documento
_________________________________ no prazo de 30 dias corridos a par�r desta data. 

Declaro, ainda, a veracidade das informações prestadas para no PROCESSO
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELA
UFMS PARA INGRESSO NO 2º SEMESTRE DE 2022, bem como atesto que estou ciente sobre o
Ar�go 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omi�r, em documento público ou
par�cular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da
que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o
fato juridicamente relevante". Desde já autorizo a verificação dos dados, sabendo que a
omissão ou falsidade de informações resultará nas punições cabíveis, inclusive com a minha
desclassificação do processo sele�vo.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

 

 

Local e data: _____________________, _____de _____________de ______

 

___________________________________

Assinatura do(a) Declarante

 

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Costa Argemon Vieira,
Pró-Reitor(a), em 08/11/2022, às 15:56, 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 3659036 e o código CRC 7FE7C0F1.

 

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 

Fone:  

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.007624/2021-28 SEI nº 3659036


