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Edital de Retificação nº 02 ao Edital Nº 001 /2014 PROEG/UFMT 
Processo Seletivo por Transferência Facultativa/2014 

 
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 Nº 001/2014 
PROEG/UFMT - Processo Seletivo por Transferência Facultativa/2014, conforme 
segue: 
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I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

 
O texto passa ter a seguinte redação: 

1. As vagas de que trata este edital serão oferecidas para alunos regulares 
(matriculado ou com trancamento válido para 2013/2 ou 2014) em cursos 
superiores de graduação que conferem o grau de: Bacharel, Licenciado ou 
Tecnólogo, cursado em Instituições Brasileiras de Ensino Superior, 
modalidade presencial ou a distância, devidamente autorizados e/ou 
reconhecidos pelos órgãos competentes.  
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III – DAS INSCRIÇÕES  

 
O texto passa ter a seguinte redação: 

18.3. Os estudantes em mobilidade acadêmica nacional, mobilidade 

acadêmica entre campi/UFMT e mobilidade acadêmica com outras 

Instituições de Ensino Superior (IES) resultante de convênio direto com a UFMT 

poderão usar, também, o histórico escolar da IES receptora na situação em que o 

lançamento de aproveitamento de estudos não tenha ocorrido pela IES de origem. 

18.3.1 O Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional, citado no item 18.3 

refere-se ao convênio ANDIFES, firmado entre as Instituições Federais de 

Ensino Superior que fomenta a possibilidade efetiva de discentes de 

graduação cursarem componentes curriculares em outra Instituição Federal 

de Ensino Superior. O Programa de Mobilidade Acadêmica entre campi 

destina-se a alunos vinculados à UFMT, para cursarem disciplinas 

temporariamente em outro campus desta Instituição. Para alunos de 

outras Instituições de Ensino Superior a Mobilidade Acadêmica é 

regulamentada por convênio específico com a UFMT. 
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O texto passa ter a seguinte redação: 

XI - CRONOGRAMA 

ETAPAS DO PROCESSO DATAS 
Publicação do Edital 14 de fevereiro de 2014 
Recurso ao edital  18 de fevereiro de 2014 
Resultado do recurso ao edital 21 de fevereiro de 2014 
Período de inscrição 24, 25, 26 de fevereiro de 2014  
Relação de Inscritos (RI) e Resultado da Classificação 
Geral (RG)  

28 de fevereiro de 2014 

Recurso a RI e RG 06 de março de 2014 
Resultado do recurso (RI e RG)  10 de março de 2014 
Nova classificação geral e primeira chamada para 
entrega de documentação 

11 de março de 2014 

Entrega da documentação relativa a primeira 
chamada 

12 e 13 de março de 2014 

Resultado da Homologação da Matrícula (RHM) A partir de 24 de março de 2014 
Solicitação de aproveitamento de estudos, ao 
colegiado de curso, para os candidatos que 
obtiveram a matrícula homologada. 

A partir de 24 de março de 2014 

Recurso ao resultado do RHM 25 de março de 2014 
Resultado do recurso ao RHM 28 de março de 2014 
O cronograma relativo à demais chamadas terá os mesmos eventos relativos a primeira 
e será publicado em “cronograma” no endereço eletrônico: 
www.ufmt.br/transferencia2014 

 

Os candidatos do cursos de Música/Licenciatura terão sua homologação 

publicada em data posterior considerando a data de realização do processo de 

certificação de habilidade específica. 

 

 
 

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2014. 
 

Irene Cristina de Mello 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação 


