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EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2017-PPGCA  
AO EDITAL 003/2017 DE SELEÇÃO DAS TURMAS DE MESTRADO E DOUTORADO 

2018 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS 
AMBIENTAIS  

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Pró-reitoria 
de Pesquisa e Pós-graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, de 
acordo com deliberação do Conselho do Programa, torna público o presente Edital 
Complementar 002/2017, que trata do Processo Seletivo para ingresso no curso de 
Mestrado e Doutorado em Ciências Ambientais – turma 2018. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 

 
As inscrições para a seleção de cadidatos para os cursos de mestrado e doutorado do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais poderão ser recebidas na 
secretaria do Programa (nos horários das 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30) ou 
enviadas para o email do Programa – ppg_ca@unemat.br, com todos os documentos 
necessários para inscrição escaneados, até o dia 25/09/2017. 
 
A Comissão não se responsabilizará por email não endereçados corretamente, ou com 
falhas, ou com arquivos danificados ou incompletos, situação que importará na não 
homologação da inscrição do candidato. 
 
Considerando a greve parcial nos correios, os candidatos que até este dia 25/09/2017 
postarem suas inscrições via correios, terão que reorganizar todos os documentos 
necessários à inscrição, para encaminhar impreterivelmente até o dia 29/09/2017, no 
email do Programa (ppg_ca@unemat.br) toda essa documentação juntamente com o 
comprovante de postagem válido (até 25/09/2017). 
 
O reenvio dos documentos por email até o dia 29/09/2017, de inscrições postadas nas 
agencias dos correios até o dia 25/09/2017, será considerado em analise para 
homologação preliminar das inscrições. Porém, as inscrições postada via correio que 
forem chegando ao Programa, serão consideradas para analise de homologação 
preliminar, visto que o reenvio pelo email é necessário em razão da situação de greve das 
agencias e o risco de não chegada dos documentos em tempo ao Programa. 
 
Mantem-se inalterados os demais itens, subitens e anexos do Edital nº 003/2017, não 
expressamente modificados por este documento. 

Cáceres/MT, 25 de setembro de 2017. 
 
 
 

Profª. Drª. Eliane Ignotti 
Presidente da Comissão de Seleção 
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