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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROGRAD Nº 09 DE 01 DE ABRIL DE 2014 

CHAMADA COMPLEMENTAR DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR LETRAS - LIBRAS  
(PSV/ EaD - LIBRAS - 2013) 

 
A PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO, da Fundação Universidade Federal da Grande 
Dourados, no uso de suas atribuições conferida pela Portaria nº 651, de 2 de setembro de 2011, 
RESOLVE: 
 
I – Divulgar, na forma do Anexo I, de acordo com o decreto federal nº 5.626/2005 e o decreto nº 
7.612/2011 e em conformidade com a Lei 10.098/2000, a relação nominal dos candidatos 
aprovados e classificados na segunda chamada complementar, por ordem alfabética.  
 
II – Informar que a matrícula dos candidatos convocados será realizada no dia 07 de abril de 2014, 
das 8h às 11h e das 13h30min às 17h, nos endereços relacionados no quadro abaixo: 

 

Endereço do Polo 

 
DOURADOS  
SECRETARIA ACADÊMICA DA EAD 
RUA: BENJAMIN CONSTANT, 685 
JD. AMÉRICA 
(67) 3410 2664 
 
RIO BRILHANTE 
Br. 163 – Km 314, Zona Rural 
Fazenda Cadeado parte 2 
telefone: 9945 5566 
 

III – Estabelecer que a matrícula dos candidatos convocados, só se efetivará mediante a entrega dos 
seguintes documentos: 

a) histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia legível, mesmo para candidatos que já 
tenham concluído uma graduação); 

b) certidão de nascimento ou casamento (original e cópia legível); 

c) documento de identidade (original e cópia legível). No caso de candidato estrangeiro, deverá 
apresentar a cópia do Registro Nacional de Estrangeiro; 

d) cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF) (original e cópia legível); 

e) certificado de reservista ou documento comprovante de que está em dia com as obrigações 
militares (para o candidato do sexo masculino e com mais de 18 anos) (original e cópia legível); 

f) título eleitoral (obrigatório para o candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o 
candidato com 16 ou 17 anos) (original e cópia legível); 

g) comprovante de votação na última eleição, ou Certidão de Quitação Eleitoral (obrigatório para o 
candidato com, no mínimo, 18 anos e facultativo para o candidato com 16 ou 17 anos. Obs.: não 
serão aceitas as cópias do Requerimento de Justificativa Eleitoral – Comprovante do Eleitor, em 
razão da Advertência, nele contida); e 

h) uma fotografia 5x7cm frontal recente; 
 
 

Profa. Dra. Gisele Cristina Martins Real 
Pró-reitora de Ensino e Graduação  
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Dourados - Licenciatura em Letras/LIBRAS 

Inscrição Nome 

 
2013036000503 

 
DIEGO ALEXANDRE HACKL 

  

    

 

Rio Brilhante - Licenciatura em Letras/LIBRAS 

Inscrição Nome 

2013036000047 

 GLAYSSON RHENER ROCHA 

 

    
 


