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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM GENÉTICA E MELHORAMENTO 

DE PLANTAS 

 

EDITAL Complementar 001 ao EDITAL Nº 001/2017/PGMP 

Processo seletivo para seleção de candidatos às vagas do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

em Genética e Melhoramento de Plantas para o curso de mestrado acadêmico com ingresso previsto 

para o primeiro período letivo de 2017 

 

Em virtude de atrasos no recebimento das inscrições via correio e com a finalidade de garantir a plena 

concorrência dos candidatos que encaminharam as inscrições no prazo determinado ficam alteradas 

as informações abaixo: 

 

 

 Onde se lê:  

 

2.7 Calendário: 

- Período de inscrição: 03/10/2016 a 31/10/2016; 

- Homologação das inscrições: 07/11/2016 

- Prazo para recurso contra homologação: Até 48 horas após a publicação do resultado; 

- Divulgação do resultado preliminar da 1ª fase da seleção – avaliação de curriculum: 14/11/2016; 

- Prazo para recurso contra homologação: Até 48 horas após a publicação do resultado; 

- Resultado final da 1ª fase da seleção pós-recursos – resposta aos recursos: 18/11/2016; 

- Divulgação do resultado preliminar da 2ª fase da seleção – avaliação do pré-projeto: 25/11/2016; 

- Prazo para recurso contra resultado 2ª fase: Até 48 horas após a publicação do resultado; 

- Resultado final da 2ª fase da seleção pós-recursos – resposta aos recursos: 02/12/2016; 

- Resultado preliminar final: 09/12/2016 

- Prazo de recurso: Até 48 horas após a publicação do resultado; 

- Resultado Final: 16/12/2016; 

- Matriculas 2017/01: 01/03/2017 a 09/03/2017 

2.8 Inscrições com documentações incompletas serão indeferidas. 

 

 

Leia-se:  

 

2.7 Calendário: 

- Período de inscrição: 03/10/2016 a 31/10/2016; 

- Homologação das inscrições: 16/11/2016 

- Prazo para recurso contra homologação: Até 48 horas após a publicação do resultado; 

- Divulgação do resultado preliminar da 1ª fase da seleção – avaliação de curriculum: 21/11/2016; 

- Prazo para recurso contra homologação: Até 48 horas após a publicação do resultado; 

- Resultado final da 1ª fase da seleção pós-recursos – resposta aos recursos: 24/11/2016; 

- Divulgação do resultado preliminar da 2ª fase da seleção – avaliação do pré-projeto: 28/11/2016; 

- Prazo para recurso contra resultado 2ª fase: Até 48 horas após a publicação do resultado; 

- Resultado final da 2ª fase da seleção pós-recursos – resposta aos recursos: 04/12/2016; 

- Resultado preliminar final: 09/12/2016 

- Prazo de recurso: Até 48 horas após a publicação do resultado; 

- Resultado Final: 16/12/2016; 

- Matriculas 2017/01: 01/03/2017 a 09/03/2017 

2.8 Inscrições com documentações incompletas serão indeferidas. 
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Onde se Lê:  

ANEXO V 

                           CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 2016/2017 

Atividades Data Horário e Local 

Divulgação A partir  de 20/09/2016 
www.unemat.br/ Mural da Secretaria 

do PGMP 

Inscrições 03/10/2016 a 31/10/2016 

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

às 18:00 horas na Secretaria do 

PGMP  ou Via Correios/Sedex 

Homologação das inscrições 07/11/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do 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  

14/11/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do 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 
18/11/2016 

www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do PGMP 

Divulgação do resultado 

preliminar da segunda fase da 

seleção - Avaliação do pré-

projeto 

25/11/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do 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 

02/12/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do PGMP 

Resultado preliminar final  09/12/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do 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 16/12/2016 
www.unemat.br/pgmp  

Mural da Secretaria do PGMP 

Declaração de Interesse de Vaga  16 a 21/12//2016 

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 

Matrículas 2017/1 01 a 09/03/2017 

Das 14:00 às 18:30 horas 

exclusivamente na Secretaria do 

PGMP 

http://www.unemat.br/
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/pgmp
mailto:pgmp@unemat.br
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Leia-se:  

ANEXO V 

                           CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 2016/2017 

Atividades Data Horário e Local 

Divulgação À partir  de 20/09/2016 
www.unemat.br/ Mural da Secretaria 

do PGMP 

Inscrições 03/10/2016 a 31/10/2016 

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

às 18:00 horas na Secretaria do 

PGMP  ou Via Correios/Sedex 

Homologação das inscrições 16/11/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do 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  

21/11/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do 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 
24/11/2016 

www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do PGMP 

Divulgação do resultado 

preliminar da segunda fase da 

seleção - Avaliação do pré-

projeto 

28/11/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do 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 

04/12/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do PGMP 

Resultado preliminar final  09/12/2016 
www.unemat.br/ 

Mural da Secretaria do 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 16/12/2016 
www.unemat.br/pgmp  

Mural da Secretaria do PGMP 

Declaração de Interesse de Vaga  16 a 21/12//2016 

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 

Matrículas 2017/1 01 a 09/03/2017 

Das 14:00 às 18:30 horas 

exclusivamente na Secretaria do 

PGMP 

 

http://www.unemat.br/
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/cienciasambientais
http://www.unemat.br/pgmp
mailto:pgmp@unemat.br

