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EDITAL COMPLEMENTAR nº 01/2014/PROEG ao EDITAL nº 
001/2014/PROEG/UFMT 

 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso – 
PROEG/UFMT torna público o presente Edital, contendo normas, rotinas e 
procedimentos que regem a Certificação de Habilidades Específicas para ingresso 
por transferência facultativa nos cursos de Música, grau licenciatura, em 2014. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.  Os candidatos à transferência facultativa 2014 para o curso Música/Licenciatura 
deverão adotar os seguintes procedimentos: 
 

a. Acessar, nos dias 24,25 e 26 de fevereiro de 2014 o endereço eletrônico 
http://www.ufmt.br/transferencia2014;  
b. Prestar todas as informações solicitadas no formulário eletrônico de 
inscrição; 
c. Preencher eletronicamente o formulário de inscrição e imprimir o 
comprovante.  

 
2. Finalizado o processo de inscrição online conforme disposto no item anterior o 
candidato deverá se apresentar nos dias 17 e 18 de março no Instituto de 
Linguagens/IL, sala 10, para realizar o teste de habilidades específicas: 
 
Prova escrita: dia 17 de março às 09:00 horas  
Prova Prática de execução: dias 17 e 18 de março às 14:00 horas 
 
 
2.1. Pessoas com deficiência (PcD)deverão se apresentar no dia 19 de 
março de 2014, às 09:00 horas, sala 10, do Instituto de Linguagens/IL, para 
realização dos Testes de Habilidades Específicas (prova escrita e prática de 
execução). 
 
2.2. As informações referente a prova de execução e sugestões de referência 
teórica se encontram descritas no Edital disponível no link: 
http://sistemas.ufmt.br/ufmt.ingresso2014/arquivos/b7633947c0116b9b0d6f0267295
53e62.pdf. 



 
3. Os candidatos do curso de Música/Licenciatura terão sua homologação publicada 
em data posterior considerando a data de realização do processo de certificação de 
habilidade específica. 
 
4. É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e 
prazos estabelecidos no Edital nº 001/2014 PROEG/UFMT e nos Editais 
complementares e de retificações que regulamentam o processo de transferência 
facultativa e o disposto neste Edital. 
 
 
 

 
Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2014. 

 
Irene Cristina de Mello 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
 


