
EDITAL Nº 367/2022 - PROGRAD/UFMS.

HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS E DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVAS PARA
CANDIDATOS QUE SOLICITARAM ATENDIMENTO ESPECIAL - VESTIBULAR UFMS DIGITAL 2023

 

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio
da Pró-Reitoria de Graduação - Prograd, no uso de suas atribuições legais, 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 391, de 7 de
junho de 2002; a Portaria Norma�va MEC nº 18, de 11 de outubro de 2012, e na Resolução nº
154 Coun/UFMS, de 17 de janeiro de 2022, e nos Editais Prograd nº 152, de 16 de abril de
2022; nº 183, de 29 de junho de 2022; nº 278, de 25 de setembro de 2022; nº 290, de 13 de
outubro de 2022; nº 309, de 28 de outubro de 2022; nº 357, de 23 de novembro de 2022; nº
358, de 23 de novembro de 2022; nº 365, de 29 de novembro de 2022; e nº 366, de 29 de
novembro de 2022, torna público a HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS e divulga
os LOCAIS DE PROVAS do PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR UFMS DIGITAL 2023 (PSVD-UFMS
2023), para seleção de candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação
para ingresso no ano le�vo de 2023, conforme segue:

 

1. DOS LOCAIS E HORÁRIOS

1.1. A Prova Obje�va e a Prova de Redação serão realizadas em 4 de dezembro de 2022, das
8h às 13h de Mato Grosso do Sul (9h às 14h, horário de Brasília), na modalidade on-line e
o acesso ao ambiente digital das provas se dará por meio da "ÁREA DE PROVAS DO
CANDIDATO" (h�ps://link.ufms.br/AreaCandidatoUFMSDigital), campo “PROVA DIGITAL”. 

1.2. No período 30/11/2022 a 03/12/2022, será disponibilizado o treinamento para o acesso
à plataforma digital. Para realizar esse treinamento, o candidato deverá acessar a "ÁREA DE
PROVAS DO CANDIDATO" (h�ps://link.ufms.br/AreaCandidatoUFMSDigital),  campo “PROVA
DIGITAL”, e acessar as instruções sobre a forma de acesso ao ambiente digital e de realização
da prova, a fim de que tenha a oportunidade de se familiarizar com o sistema.

1.3. A relação dos locais e horários de prova dos candidatos que requereram condições
especiais para a realização das provas de maneira presencial, conforme item 8.5 do Edital de
inscrição 279/2022 - PROGRAD, encontra-se no ANEXO ÚNICO deste Edital.

1.4. O caderno e o gabarito da prova obje�va e o texto da redação redigida pelo candidato
serão disponibilizados na "ÁREA DE PROVAS DO CANDIDATO"
(h�ps://link.ufms.br/AreaCandidatoUFMSDigital), no prazo definido no cronograma (Item 2
do Edital de inscrição 279/2022 - PROGRAD).

 

 

2. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DA PROVA DE REDAÇÃO

10.2. A confirmação da data e horário para a realização das provas deverá ser acompanhada
pelo candidato no Portal de Ingresso  da UFMS (h�ps://ingresso.ufms.br/), na página deste
Processo Sele�vo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento ou
jus�ficar sua ausência ou atraso para a realização da prova.
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10.3. É de inteira responsabilidade do candidato a escolha do local mais adequado para
realização das provas e de maneira a ficar isolado durante toda sua realização.

10.4. Não serão aplicadas as provas em hipótese alguma, em data ou em horário diferente do
especificado no Portal de Ingresso  da UFMS (h�ps://ingresso.ufms.br/), na página deste
Processo Sele�vo, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.

10.5. O acesso ao ambiente digital das provas se dará por meio da "ÁREA DE PROVAS DO
CANDIDATO" (h�ps://link.ufms.br/AreaCandidatoUFMSDigital),   campo “PROVA DIGITAL”.

10.6. É de inteira responsabilidade do candidato o acesso ao ambiente digital de prova, bem
como a u�lização de rede de internet e de equipamento adequados à sua par�cipação, não
cabendo à UFMS e FAPEC qualquer responsabilidade por eventual dificuldade ou
incompa�bilidade envolvendo problemas em computadores, falhas de comunicação,
conges�onamento das linhas ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitem o acesso
ao ambiente de prova.

10.7. O candidato deverá realizar as provas em computador equipado (da sua casa, trabalho
e/ou em outro local de sua conveniência), obrigatoriamente, com câmera digital, sendo de
sua responsabilidade a avaliação da individualidade de cada equipamento que,
eventualmente, poderá prejudicar a realização dessa prova.

10.8. O candidato deverá acessar o ambiente de prova por meio dos navegadores Google
Chrome ou Firefox, preferencialmente na versão mais recente do so�ware, e a velocidade
mínima da internet deve ser de 1 (um) Mbps (megabits por segundo).

10.9. No período definido no cronograma (Item 2 deste edital), será disponibilizado o
treinamento para o acesso à plataforma digital. Para realizar esse treinamento, o candidato
deverá acessar a "ÁREA DE PROVAS DO CANDIDATO"
(h�ps://link.ufms.br/AreaCandidatoUFMSDigital),  campo “PROVA DIGITAL”, e acessar as
instruções sobre a forma de acesso ao ambiente digital e de realização da prova, a fim de que
tenha a oportunidade de se familiarizar com o sistema.

10.10. O acesso ao ambiente de prova somente será liberado após a captura e envio da
respec�va foto do candidato.

10.11. O candidato deverá manter a câmera ligada para fins de monitoramento durante toda
a aplicação da prova. Caso, em decorrência de oscilação da internet, ocorra uma intermitência
de conexão da câmera ou quaisquer outros problemas envolvendo-a, a realização da prova
não será interrompida ou paralisada. Entretanto, é de responsabilidade exclusiva do
candidato o pronto restabelecimento da conexão com a câmera e a garan�a de sua correta
captura das imagens pelo Sistema de Prova Digital. As ocorrências de desligamento da câmera
serão todas analisadas por equipe técnica e, nos casos nos quais sua permanência
desconectada perdurar por tempo razoável ou houver quaisquer outros indica�vos de fraude
ob�dos através das ferramentas de monitoramento de prova, os dados serão analisados e
levados para a deliberação da Comissão deste Processo Sele�vo, a qual decidirá pela
eliminação ou não do candidato.

10.12. Após o término das instruções, impreterível e pontualmente nos horários indicados,
será efe�vada a liberação para o início da realização das provas (obje�va e redação).

10.13. A prova (obje�va e a redação) terá início às 8h no horário oficial de Mato Grosso do
Sul, 9h horário oficial de Brasília, com tempo total de duração de 300 minutos (cinco
horas). Efe�vado o acesso ao sistema digital, a prova será iniciada, com a contagem do tempo
até a sua conclusão, por meio de relógio digital programado para duração do tempo total de
prova.

10.14. Durante toda duração das provas será exibido um cronômetro virtual do tempo.

10.15. Não haverá, em hipótese alguma, tempo adicional para realização das provas, exceto
nos casos de deferimento de solicitações previstas neste Edital.
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10.16. Uma vez iniciada a prova, não será permi�do ao candidato sair do ambiente de prova
digital.

10.17. Considera-se sair do ambiente de prova digital quaisquer ações que envolvam a perda
de visibilidade ou foco da janela ou aba do navegador na qual está sendo realizada a prova.
Estes eventos serão registrados e analisados pela Comissão Avaliadora.

10.18. As questões e alterna�vas da prova obje�va serão exibidas de forma aleatória,
exclusiva e individual para cada candidato. As questões serão apresentadas livremente,
podendo o candidato respondê-las na ordem que desejar, sendo permi�do adiantar e/ou
retornar qualquer uma das questões da parte da prova, devendo ser observado o tempo de
duração para cada parte da prova, de acordo com o item 9.5.2.

10.19. Será atribuída nota 0 (zero) para a Redação que esteja em branco no momento do
encerramento do sistema de prova digital.

10.20. Decorrido o tempo de duração da prova, a mesma será encerrada automa�camente
para todos os candidatos de forma simultânea e aparecerá na tela o “Termo de
Encerramento”, que o candidato deverá ler atentamente.

10.21. O candidato que concluir a realização das questões obje�vas e da redação poderá
finalizar a prova a par�r do tempo mínimo de 60 minutos (uma hora).

10.22. Sem prejuízo das sanções criminais e cíveis cabíveis, se, a qualquer tempo, forem
verificadas irregularidade e conduta ilícita ou contrária aos termos deste Regulamento, a
inscrição e a prova do candidato serão anuladas, sendo automa�camente eliminado deste
Processo Sele�vo.

10.23. Será considerada respondida a questão obje�va em que o candidato optar por uma das
alterna�vas e que não esteja em branco no momento do encerramento do sistema de prova
digital.

10.24. Não haverá segunda chamada para a prova e nem realização fora da data, horário e
local estabelecidos para cada candidato.

10.25. SÃO TERMINANTEMENTE PROIBIDOS durante a realização da aplicação da prova:

a) uso de telefone celular e/ou smartphone e qualquer �po de equipamento eletrônico
(como por exemplo smartwatch/relógio digital, tablet, receptor, gravador e similares);

b) qualquer espécie de consulta de material;

c) navegar fora da tela de realização do Teste;

d) u�lização de calculadoras;

e) uso de fones de ouvido, headphones ou protetores auriculares (salvo nos casos em que
o par�cipante solicitar atendimento especializado);

f) presença de outras pessoas no mesmo ambiente;

g) leitura em voz alta;

h) uso de 2 telas e/ou dois navegadores (browsers);

i) ar�gos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.

j) a par�cipação de pessoas sem vestes superiores e inferiores próprias para a ocasião.

h) O candidato que se ausentar do ambiente de prova fora do período de intervalo
poderá ser eliminado.

10.26. Será permi�do o uso de papel para rascunhos.

10.27. A UFMS poderá u�lizar a gravação, imagens e sons oriundos do monitoramento para
consulta da legi�midade do processo e comportamento das pessoas que realizam a prova, a
qualquer momento que julgar necessário.



10.28. Será excluído deste Processo Sele�vo o candidato que:

a) não acessar o ambiente de prova e/ou não realizar as provas, seja qual for o mo�vo
alegado;

b) lançar meios ilícitos para a realização da prova; e/ou

c) descumprir as instruções con�das neste Edital ou em quaisquer outras normas rela�vas
a este Processo Sele�vo.

 

 

 

Campo Grande, 29 de novembro de 2022.

 

 

CRISTIANO COSTA ARGEMON VIEIRA,

Pró-Reitor de Graduação.

                     

SECRETARIA DE PROCESSOS SELETIVOS 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone:  
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.031657/2022-70 SEI nº 3693008



ANEXO ÚNICO - RELAÇÃO DE INSCRITOS COM LOCAL DE PROVAS

(Edital nº 367/2022 - Prograd/UFMS)

Vestibular - UFMS DIGTAL 2023

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

834970 CONCORRENTE L13 ESPANHOL UFMS - ESAN UNIDADE X 1 1

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

795574 CONCORRENTE L7 INGLÊS UFMS - ESAN UNIDADE X 1 2

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

838946 CONCORRENTE AC ESPANHOL UFMS - ESAN UNIDADE X 1 3

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

788980 CONCORRENTE L5 ESPANHOL UFMS - ESAN UNIDADE X 1 4

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

839599 CONCORRENTE L7 INGLÊS UFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA (BLOCO II) 2 1

790510 CONCORRENTE L1 INGLÊS UFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA (BLOCO II) 2 2

839550 CONCORRENTE AC INGLÊS UFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA (BLOCO II) 2 3

794708 CONCORRENTE AC INGLÊS UFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA (BLOCO II) 2 4

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

820915 CONCORRENTE L7 ESPANHOL UFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA (BLOCO II) 2 5

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

835192 CONCORRENTE AC INGLÊS UFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA (BLOCO II) 2 6

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

795195 CONCORRENTE AC ESPANHOL UFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA (BLOCO II) 2 7

CURSO: 1409-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO - Noturno

CURSO: 1404-HISTÓRIA - LICENCIATURA - Noturno

ENDEREÇO: AV. ROSILENE LIMA OLIVEIRA, Nº 64

CIDADE: NOVA ANDRADINA

DATA: 04/12/2022  PERÍODO: PROVA OBJETIVA - DOMINGO MATUTINO

DURAÇÃO DA PROVA: 5h   HORÁRIO DE INÍCIO: 8h

CURSO: 1405-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO - Noturno

CURSO: 1407-CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO - Noturno

CURSO: 3299-LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - LICENCIATURA - EaD-

CURSO: 2202-MATEMÁTICA - LICENCIATURA - Noturno

CURSO: 2104-ENGENHARIA AMBIENTAL - BACHARELADO - Integral (V,N)-

CURSO: 3005-CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO - Matutino-

LOCAL DE PROVA: UFMS - CAMPUS NOVA ANDRADINA (BLOCO II)

LOCAL DE PROVA: UFMS - ESAN UNIDADE X

ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR FILINTO MÜLLER, Nº 1555 (ENTRADA PELA ROTATÓRIA DO LAGO DO AMOR)

CIDADE: CAMPO GRANDE

DATA: 04/12/2022  PERÍODO: PROVA OBJETIVA - DOMINGO MATUTINO

DURAÇÃO DA PROVA: 5h   HORÁRIO DE INÍCIO: 8h



ANEXO ÚNICO - RELAÇÃO DE INSCRITOS COM LOCAL DE PROVAS

(Edital nº 367/2022 - Prograd/UFMS)

Vestibular - UFMS DIGTAL 2023

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

832636 CONCORRENTE AC ESPANHOL UFMS - CAMPUS PONTA PORÃ (BLOCO I) 3 1

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

793196 CONCORRENTE L7 INGLÊS E.M. EUFROSINA PINTO 4 1

INSCRIÇÃO MODALIDADE
TIPO DE 

VAGA

LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 
LOCAL DE PROVA SALA CARTEIRA 

786498 CONCORRENTE L1 INGLÊS E.M. EUFROSINA PINTO 4 2

CIDADE: TRÊS LAGOAS

DATA: 04/12/2022  PERÍODO: PROVA OBJETIVA - DOMINGO MATUTINO

DURAÇÃO DA PROVA: 5h   HORÁRIO DE INÍCIO: 8h

CURSO: 0788-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA - Integral (M,V) -

CURSO: 0783-HISTÓRIA - LICENCIATURA - Noturno

DATA: 04/12/2022  PERÍODO: PROVA OBJETIVA - DOMINGO MATUTINO

DURAÇÃO DA PROVA: 5h   HORÁRIO DE INÍCIO: 8h

CURSO: 3298-PEDAGOGIA - LICENCIATURA - EaD-

LOCAL DE PROVA: E.M. EUFROSINA PINTO

ENDEREÇO: R. BERNARDINO ANTÔNIO LEITE, Nº 1153

LOCAL DE PROVA: UFMS - CAMPUS PONTA PORÃ (BLOCO I)

ENDEREÇO: R. ITIBIRÉ VIEIRA, S/N (BR 463, KM 4,5)

CIDADE: PONTA PORÃ


