
1 

 

 

Edital de Retificação nº 02 ao EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02 ao EDITAL 
Nº 017/2013/PROEG/UFMT 

Processo Seletivo para Admissão de Graduado/2013/2 
 
A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação, torna público o Edital de Retificação nº 02 ao EDITAL 
COMPLEMENTAR Nº 02 ao EDITAL Nº 017/2013/PROEG/UFMT- Processo 
Seletivo para admissão de graduado/2013/2, conforme segue: 
 
Página 04 
 
Onde se lê: 

IV-DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
21. Como Coeficiente de Nota (CN) compreende-se a somatória das notas 
obtidas (com aprovação, reprovação ou notas atribuídas no aproveitamento de 
estudos) dividido pelo número total dos componentes curriculares cursados e 
registrados no histórico escolar.  
 

21.1 Nos casos em que o documento comprobatório das disciplinas 
cursadas na instituição de origem (histórico escolar) apresente outra 
forma de aferição de seu resultado diferente de uma escala numérica 
(zero a dez), o candidato deverá:  
 
a) Ter em mãos comprovante fornecido pela instituição de ensino de 
origem (com assinatura e carimbo do responsável), que demonstre a 
equivalência entre a aferição adotada pela IES para o formato numérico, 
caso não conste do histórico escolar.  
 
b) Esse comprovante deverá ser apresentado posteriormente no ato da 
entrega de documentos, em caso de convocação.  

 
 
Inclui-se no item 21.1: 
 
c) Nos casos em que a conversão do conceito para uma faixa numérica de 
equivalência apresentar mais de uma nota prevalecerá a nota maior. 
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Página 09 
 
Onde se lê: 

 
XI - CRONOGRAMA 

ETAPAS DO PROCESSO DATAS 

Publicação do Edital  19 de novembro de 2013 

Recurso contra o edital 21 de novembro de 2013 

Resultado do recurso 25 de novembro de 2013 

Período de inscrição 26 e 27 de novembro 

Publicação da Relação de Inscritos (RI) e 
Resultado da Classificação Geral (RG)  

A partir de 28 de novembro de 
2013 

Recurso candidato em relação a RI e RG 29 de novembro de 2013 

Publicação de resultado do recurso (RI e RG)  03 de dezembro de 2013 

Nova classificação geral e convocatória para 
entrega de documentação 

03 de dezembro de 2013. 

Entrega da documentação relativa a 
convocatória 

04 e 05 de Dezembro de 2013 

Publicação do Resultado da Homologação da 
Matrícula (RHM) 

17 de dezembro de 2013 

Solicitação de aproveitamento de estudos, ao 
colegiado de curso, para os candidatos que 
obtiveram a matrícula homologada. 

A partir de 17 de dezembro 2013 

Prazo para recurso do RHM 18 de dezembro de 2013 

Divulgação dos resultados dos recursos – RHM  20 de dezembro de 2013 

 
 
Altera-se o título XI - CRONOGRAMA 

ETAPAS DO PROCESSO DATAS 

Período de inscrição 26, 27 e 28 de novembro 

Publicação da Relação de Inscritos (RI) e 
Resultado da Classificação Geral (RG)  

A partir de 29 de novembro de 
2013 
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Recurso candidato em relação a RI e RG 02 de dezembro de 2013 

Publicação de resultado do recurso (RI e 
RG)  

04 de dezembro de 2013 

Nova classificação geral e convocatória 
para entrega de documentação 

04 de dezembro de 2013. 

Entrega da documentação relativa a 
convocatória 

05 e 06 de Dezembro de 2013 

Publicação do Resultado da Homologação 
da Matrícula (RHM) 

17 de dezembro de 2013 

Solicitação de aproveitamento de estudos, 
ao colegiado de curso, para os candidatos 
que obtiveram a matrícula homologada. 

A partir de 17 de dezembro 
2013 

Prazo para recurso do RHM 18 de dezembro de 2013 

Divulgação dos resultados dos recursos – 
RHM 

 20 de dezembro de 2013 

 
 
 

Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2013. 
 

Irene Cristina de Mello 
 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 


