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EDITAL COMPLEMENTAR N°. 001/2018/PGMP AO EDITAL 006/2018- PROCESSO DE 

SELEÇÃO TURMA 2019 DO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS 

 

 Em caráter de excepcionalidade, a Coordenação do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Genética e Melhoramento de Plantas, decide pelo presente Edital Complementar ao Edital 006/2018/PGMP 

para Processo de seleção turma 2019 do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Genética e 

Melhoramento de Plantas nos seguintes termos: 

 

ONDE SE LÊ: 

 

ANEXO V 
                           CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 2019 

Atividades Data Horário e Local 

Divulgação À partir  de 03/09/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp  

Inscrições 03/09/2018 a 29/10/2018 

Inscrição por meio de envio de 

documentos preenchidos e escaniados 

enviados dentro prozo de inscrição para 

o email: pgmp@unemat.br 

Homologação das inscrições 09/11/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Prazo para recurso contra a 

homologação das inscrições 

Até 48 horas após a 

publicação da 

homologação 

Das 08:00 as 12:00horas e das 14:00 às 

18:00 horas na Secretaria do PGMP ou 

e-mail do programa pgmp@unemat.br 

Divulgação do resultado preliminar 

da 1ª fase da seleção - avaliação de 

Curriculum  

22/10/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Prazo para recurso contra o 

resultado preliminar da 1ª fase  

Até 48 horas após a 

publicação do resultado 

Das 08:00 as 12:00horas e das 14:00 às 

18:00 horas na Secretaria do PGMP ou 

e-mail do programa pgmp@unemat.br 

Resultado final da 1ª fase pós-

recursos – resposta aos recursos 
26/11/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Divulgação do resultado preliminar 

da segunda fase da seleção - 

Avaliação do pré-projeto 

30/11/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Prazo para recurso contra o 

resultado preliminar da segunda 

fase 

Até 48 horas após a 

publicação do resultado (3 

e 4/12/2018) 

Das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 às 

18:00 horas na Secretaria do PGMP ou 

e-mail do programa 

Divulgação do resultado da 

segunda fase pós-recurso – resposta 

aos recursos 

07/12/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Resultado preliminar final  10/12/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Prazo para recurso 

Até 48 horas após a 

publicação do resultado 

(11 e 12/12/2018) 

Das 08:00 as 12:00 horas e das  14:00 às 

18:00 horas na Secretaria do PGMP ou 

e-mail do programa 

Resultado final 13/12/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Resultado final pós recurso 17/12/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Matrículas 2019/1 28/01/2019 a 06/02/2019 
Das 14:00 às 18:30 horas 

exclusivamente na Secretaria do PGMP 
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LEIA-SE:  
 

ANEXO V 
                           CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 2019 

 

Atividades Data Horário e Local 

Divulgação À partir  de 03/09/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp  

Inscrições 03/09/2018 a 29/10/2018 

Inscrição por meio de envio de 

documentos preenchidos e escaniados 

enviados dentro prazo de inscrição para 

o email: pgmp@unemat.br 

Homologação das inscrições 09/11/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Prazo para recurso contra a 

homologação das inscrições 

Até 48 horas após a 

publicação da 

homologação 

Das 08:00 as 12:00horas e das 14:00 às 

18:00 horas na Secretaria do PGMP ou 

e-mail do programa pgmp@unemat.br 

Divulgação do resultado preliminar 

da 1ª fase da seleção - avaliação de 

Curriculum  

22/10/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Prazo para recurso contra o 

resultado preliminar da 1ª fase  

Até 48 horas após a 

publicação do resultado 

Das 08:00 as 12:00horas e das 14:00 às 

18:00 horas na Secretaria do PGMP ou 

e-mail do programa pgmp@unemat.br 

Resultado final da 1ª fase pós-

recursos – resposta aos recursos 
26/11/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Divulgação do resultado preliminar 

da segunda fase da seleção - 

Avaliação do pré-projeto 

Até 30/11/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Prazo para recurso contra o 

resultado preliminar da segunda 

fase 

Até 48 horas após a 

publicação do resultado  

Das 08:00 as 12:00 horas e das 14:00 às 

18:00 horas na Secretaria do PGMP ou 

e-mail do programa 

Divulgação do resultado da 

segunda fase pós-recurso – resposta 

aos recursos 

Até 07/12/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Resultado preliminar final  Até 10/12/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Prazo para recurso 
Até 48 horas após a 

publicação do resultado  

Das 08:00 as 12:00 horas e das  14:00 às 

18:00 horas na Secretaria do PGMP ou 

e-mail do programa 

Resultado final Até 13/12/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Resultado final pós recurso Até 17/12/2018 www.unemat.br/prppg/pgmp 

Matrículas 2019/1 28/01/2019 a 06/02/2019 
Das 14:00 às 18:30 horas 

exclusivamente na Secretaria do PGMP 

 

Alta Floresta-MT, 28 de Novembro de 2018. 
 

 
ORIGINAL ASSINADA 

Profª. Drª. Isane Vera Karsburg 
Coord. do Programa de Pós-Graduação 
em Genética e Melhoramento de Plantas 

UNEMAT – Campus Univ. de Alta Floresta 
Portaria 4366/2017 – Reitoria 
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