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EDITAL N° 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 
Processo seletivo estudante especial 2020.1 

 
 

O COORDENADOR DE CURSO DOS CURSOS DE MESTRADO E 
DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO da Faculdade de Computação da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
publica as regras para seleção de estudantes especiais no semestre 2020.1. 

 
 

1. SELEÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS 
1.1. Este Edital visa selecionar candidatos a estudante especial dos Cursos de Mestrado e 

Doutorado da Faculdade de Computação da UFMS. Podem participar do Processo 
Seletivo candidatos com diploma de graduação registrado ou revalidado. 

1.2. Passo a passo para efetivar a inscrição: 
a) Ler atentamente este edital, resolvendo eventuais dúvidas junto à Secretaria de Pós-
Graduação da Facom/UFMS, pessoalmente, pelo e-mail posgraduacao@facom.ufms.br 
ou pelo telefone 3345-7456; 
b) Preencher a planilha de pontuação de currículo disponível em www.facom.ufms.br 
(área de notícias); 
c) Realizar o envio dos dados pessoais, incluindo documentação listada no item 1.3 do 
Edital, por meio do endereço http://lnk.ufms.br/rNSNk, desde a data de publicação deste 
Edital até às 16h do dia 2/3/2020; 
d) Para candidatos aprovados, conforme itens 2 e 3 deste Edital, realizar a solicitação de 
matrícula no curso em que foi aprovado por meio do Portal de Pós-Graduação 
www.posgraduacao.ufms.br no período entre a 0h do dia 9/3/2020 até às 23h59 do dia 
10/3/2020. 

1.3. Documentos a serem enviados: 
a) histórico escolar de graduação, em pdf ou jpg; 
b) diploma de graduação OU certidão de colação de grau, para concluintes de curso de 
graduação, em pdf ou jpg; 
c) histórico escolar de pós-graduação e/ou comprovante de conclusão de disciplinas de 
pós-graduação stricto sensu, caso houver, em pdf ou jpg; 
d) planilha de pontuação de currículo devidamente preenchida, disponível em 
www.facom.ufms.br (área de notícias), em xlsx (formato original); 
e) documento de identificação oficial legível, frente e verso, somente para brasileiros, em 
pdf ou jpg; 
f) fotocópia do CPF, caso não disponível no documento de identificação, em pdf ou jpg; 
g) fotocópia do Passaporte, somente para candidatos estrangeiros, em pdf ou jpg. 

1.4. A solicitação de matrícula não garante a matrícula na(s) disciplina(s) solicitada(s). 
1.5. O envio dos documentos deverá respeitar as seguintes regras: 

a) envio exclusivamente por upload no formulário de inscrição; 
b) o envio deverá respeitar os horários limites determinados no Edital; 
c) os documentos deverão estar no formato descrito no item 1.3, conforme cada caso, em 
boa qualidade, não ultrapassando 2MB cada arquivo, não devendo ser 
comprimidos/zipados. 

1.6. Vigora, em todos os efeitos do Edital, o horário oficial do Estado do MS. 
 








