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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO PROPP Nº. 01, DE 05 DE OUTUBRO DE 2018 

 

Alterações no Edital PROPP nº. 34, de 18 de setembro de 2018 

 

Seleção de candidatos para o Programa de Pós-Graduação, Stricto Sensu, em História - 

Área de concentração: História, Região e Identidades, em nível de mestrado, com até 20 

(vinte) vagas, sendo 17 (dezessete) vagas para ampla concorrência, 1 (uma) vaga reservada 

para candidatos/as autodeclarados/as indígenas, 1 (uma) vaga reservada para candidatos/as 

autodeclarados/as pretos ou pardos e 1 (uma) vaga reservada para candidatos/as com 

deficiências e em nível de doutorado, com até 10 (dez) vagas, sendo 7 (sete) vagas para 

ampla concorrência, 1 (uma) vaga reservada para candidatos/as autodeclarados/as indígenas, 

1 (uma) vaga reservada para candidatos/as autodeclarados/as pretos ou pardos e 1 (uma) 

vaga reservada para candidatos/as com deficiências, para 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. 34/2018, nos seguintes termos:  

 

a) ONDE CONSTA:  

II. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO: 

 Homologação das inscrições. A relação das inscrições homologadas será divulgada até o 

dia 18/12/2018 na página http://www.ppghufgd.com. 

[...] 

 

PASSE A CONSTAR:  

II. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO: 

 Divulgação preliminar das inscrições efetivadas: 17/12/2018. 

 Período para recursos: O recurso deve ser protocolado no dia 18/12/2018, por e-mail, 

para o endereço ppghistoria@ufgd.edu.br, ou entregue pessoalmente na Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em História da UFGD das 8 às 18 horas. 

 Homologação das inscrições. A relação das inscrições homologadas será divulgada até o 

dia 19/12/2018 na página http://www.ppghufgd.com. 

[...] 

 

b) ONDE CONSTA: 

III. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS: 

 PROVA ESCRITA (ELIMINATÓRIA) 

7. As notas da prova escrita serão divulgadas na página do Programa de Pós-Graduação em 

História, http://www.ppghufgd.com/ , até o dia 1/2/2019. 

[...] 

 

PASSE A CONSTAR: 

III. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS: 

http://www.ppghufgd.com/
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 PROVA ESCRITA (ELIMINATÓRIA) 

7. As notas preliminares da prova escrita serão divulgadas na página do Programa de Pós-

Graduação em História, http://www.ppghufgd.com/, até o dia 1/2/2019. 

8. Período para recursos: O recurso deve ser protocolado no dia 4/2/2019, por e-mail, para o 

endereço ppghistoria@ufgd.edu.br, ou entregue pessoalmente na Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em História da UFGD das 8 às 18 horas. 

9. Homologação das notas da prova escrita. A homologação das notas da prova escrita será 

divulgada no dia 5/2/2019 na página http://www.ppghufgd.com. 

[...] 

 

c) ONDE CONSTA: 

III. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS: 

 ANÁLISE DO ANTEPROJETO (ELIMINATÓRIA) 

3. As notas dessa etapa serão divulgadas na página do Programa de Pós-Graduação em 

História, http://www.ppghufgd.com/ , até o dia 15/2/2019. 

[...]          

                                                                                                                                                               

PASSE A CONSTAR: 

III. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS: 

 ANÁLISE DO ANTEPROJETO (ELIMINATÓRIA) 

3. As notas preliminares dessa etapa serão divulgadas na página do Programa de Pós-

Graduação em História, http://www.ppghufgd.com/, até o dia 15/2/2019. 

4. Período para recursos: O recurso deve ser protocolado no dia 18/2/2019, por e-mail, para o 

endereço ppghistoria@ufgd.edu.br, ou entregue pessoalmente na Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em História da UFGD das 8 às 18 horas. 

5. Homologação dessa etapa. A homologação do resultado da análise do anteprojeto será 

divulgada no dia 19/2/2019 na página http://www.ppghufgd.com. 

[...]          

 

d) ONDE CONSTA: 

III. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS: 

 Os resultados finais do processo de seleção serão divulgados na página do Programa de 

Pós-Graduação em História, http://www.ppghufgd.com/ , até o dia 22/2/2019. 

[...] 

 

PASSE A CONSTAR: 

III. PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DOS/AS CANDIDATOS/AS: 

 Os resultados preliminares do processo de seleção serão divulgados na página do 

Programa de Pós-Graduação em História, http://www.ppghufgd.com/, até o dia 22/2/2019. 

 Período para recursos: O recurso deve ser protocolado no dia 25/2/2019, por e-mail, para o 

endereço ppghistoria@ufgd.edu.br, ou entregue pessoalmente na Secretaria do Programa de 

Pós-Graduação em História da UFGD das 8 às 18 horas. 

 Homologação do resultado final. A homologação do resultado final será divulgada no dia 

26/2/2019 na página http://www.ppghufgd.com. 
[...] 
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e) ONDE CONSTA 

IX  CRONOGRAMA 

 

Etapa 

 

Data/Período 

Inscrições 8/10/2018 a 7/12/2018 

Homologação das inscrições 18/12/2018 

Prova escrita  28/1/2019 (matutino) 

Exame de suficiência em Língua Estrangeira 28/1/2019 (vespertino) 

Divulgação dos aprovados na prova escrita 1/2/2019 

Divulgação das/os aprovadas/os na análise de 

anteprojeto.  

15/2/2019 

Defesa oral do anteprojeto de pesquisa e do 

currículo 

20/2/2019 (mestrado) 

21/2/2019 (doutorado) 

Divulgação do resultado final 22/2/2019 

Matrícula A partir do dia 25/2/2019, em data 

divulgada por meio de convocação 

para matrícula. 

Início do curso A partir do dia 11/3/2019 em data a 

ser informada no ato da matrícula. 

[...] 

 

PASSE A CONSTAR 

IX  CRONOGRAMA 

 

Etapa 

 

Data/Período 

Inscrições 8/10/2018 a 7/12/2018 

Divulgação preliminar das inscrições efetivadas 17/12/2018 

Período para recursos 18/12/2018 

Homologação das inscrições 19/12/2018 

Prova escrita  28/1/2019 (matutino) 

Exame de suficiência em Língua Estrangeira 28/1/2019 (vespertino) 

Resultado preliminar da prova escrita 1/2/2019 

Período para recursos 4/2/2019 

Homologação do resultado dos/as aprovados na 

prova escrita 

5/2/2019 

Resultado preliminar da análise de anteprojeto 15/2/2019 

Período para recursos 18/2/2019 

Homologação do resultado dos/as aprovados/as 

na análise de anteprojeto.  

19/2/2019 

Defesa oral do anteprojeto de pesquisa e do 

currículo 

20/2/2019 (mestrado) 

21/2/2019 (doutorado) 

Resultado preliminar 22/2/2019 

Período para recursos 25/2/2019 

Homologação do resultado final 26/2/2019 

Matrícula A partir do dia 26/2/2019, em data 

divulgada por meio de convocação para 

matrícula. 

Início do curso A partir do dia 11/3/2019 em data a ser 

informada no ato da matrícula. 

[...] 
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f) ONDE CONSTA 

X       OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa. 

       [...] 

 

PASSE A CONSTAR 

X       OUTRAS INFORMAÇÕES: 

 Em todas as etapas do processo seletivo serão abertos períodos para recursos com o 

objetivo de corrigir vícios de forma; 

 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa. 

[...] 

 

II – INFORMAR que as demais disposições do Edital PROPP nº. 34/2018 permanecem 

inalteradas. 

 

 

Dourados/MS, 05 de outubro de 2018. 

 

 

Prof. Dr. Nelson Luís de Campos Domingues 

Pró-Reitor de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa (em exercício)  


