
ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG 
Av. Tancredo Neves, 1095, CEP: 78.200-000, Cáceres - MT 
Tel/PABX: (65) 3221 0030 – 3221 0034 - www.unemat.br – Email: proeg@unemat.br 
 

Edital Complementar n. 003 ao Edital n. 012/2018-PROEG – Alteração do Cronograma Página 1 de 3 
 

 

EDITAL COMPLEMENTAR 003/2018 AO EDITAL Nº. 012/2018 – PROEG DE SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DE 

VAGAS REMANESCENTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DOS CÂMPUS DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT – POR TRANSFERÊNCIA INTERNA (CURSO DE GRADUAÇÃO 

PRESENCIAL DA UNEMAT DE MESMA ÁREA E DE ÁREAS DE AFINIDADE DE ÁREAS DE CONHECIMENTO) 

 

 

A Pró-reitora de Ensino de Graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a alteração dos itens 3, 10, 10.6, 10.7. 10.8 e 10.11 que trata do cronograma 

do Edital n. 012/2018-PROEG de 18 de setembro de 2018, o qual passa a vigorar com a redação abaixo 

especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do referido Edital. 

 

Onde se lê: 

 

3.DO CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Publicação do Edital 18/09/2018 até às 18 horas 

Endereço eletrônico*, SAA** 

de cada câmpus e 

coordenação de curso 

Prazo para inscrição 
19/09/2018 a 

26/09/2018 

Conforme horário da 

SAA** de cada 

campus 
SAA** de cada campus 

Divulgação das inscrições homologadas 05/10/2018 até às 18 horas 
Endereço eletrônico * e SAA** 

de cada campus 

Prazo para interposição de recursos sobre 

indeferimento de inscrição 08/10/2018 

Conforme o horário 
de funcionamento 

de cada 
coordenação de 

curso 

Coordenação do curso ao qual 

pleiteie a vaga 

Divulgação dos resultados dos recursos 

interpostos por indeferimento de inscrição 11/10/2018 até às 18 horas 
Endereço eletrônico * e SAA** 

de cada campus 

Exame de seleção – candidato de área 

afins 

15/10/2018 

(Segunda-feira) 
das 14 às 17 horas 

Endereços constantes no 

Anexo IV deste edital 

Publicação do Gabarito 16/10/2018 até às 18 horas Endereço eletrônico * 

Divulgação do resultado preliminar do 

processo de seleção  22/10/2018 até às 18 horas 
Endereço eletrônico * e SAA** 

de cada campus 

Prazo para interposição de recursos sobre 

resultado preliminar do processo de seleção 

– candidato de área afins 
23/10/2018 

Conforme o horário 
de funcionamento 

de cada 
coordenação de 

curso 

Coordenação do curso ao qual 

pleiteie a vaga 
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Divulgação do resultado dos recursos 

interpostos do resultado do exame - 

candidato de área afins 
29/10/2018 até às 18 horas 

Endereço eletrônico * e SAA** 

de cada campus 

Divulgação do resultado do resultado final 31/10/2018 até às 18 horas 
Endereço eletrônico * e SAA** 

de cada campus 

Matrícula  
Conforme horário da 

SAA** do câmpus 

Conforme Calendário 

Acadêmico de 2019*** 
 

*    http://portal.unemat.br/?pg=site&i=proeg&m=editais&c=remanescentes-2018-em-andamento&secao=4057 
 
**  Supervisão de Apoio Acadêmico 
*** Disponível em https://goo.gl/pSRrfU 

 
 

10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 

 

10.6. O resultado preliminar do processo de seleção de que trata este edital será publicado pela PROEG, por meio de edital 

complementar, até a data provável de 22 de outubro de 2018, no endereço eletrônico 

http://portal.unemat.br/?pg=site&i=proeg&m=editais&c=remanescentes-2018-em-andamento&secao=4057 

10.7. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar do processo de seleção, devendo protocolá-lo na 

Coordenação do Curso pleiteado, no dia 23 de outubro de 2018, no horário de seu expediente administrativo. 

10.8. O resultado da interposição de recursos quando ao resultado preliminar do processo de seleção será publicado na 

data provável de 29 de outubro de 2018. 

10.11. O Resultado final do presente edital será publicado pela PROEG no endereço eletrônico 

http://portal.unemat.br/?pg=site&i=proeg&m=editais&c=remanescentes-2018-em-andamento&secao=4057, por meio de edital 

complementar, até a data provável de 31 de outubro de 2018. 

 

Leia-se: 

 

3.DO CRONOGRAMA 

 

EVENTO DATA HORÁRIO LOCAL 

Publicação do Edital 18/09/2018 até às 18 horas 

Endereço eletrônico*, SAA** 

de cada câmpus e 

coordenação de curso 

Prazo para inscrição 
19/09/2018 a 

26/09/2018 

Conforme horário da SAA** 

de cada campus SAA** de cada campus 

Divulgação das inscrições 

homologadas 05/10/2018 até às 18 horas 
Endereço eletrônico * e SAA** 

de cada campus 

Prazo para interposição de 

recursos sobre indeferimento de 

inscrição 
08/10/2018 

Conforme o horário de 
funcionamento de cada 
coordenação de curso 

Coordenação do curso ao qual 

pleiteie a vaga 

Divulgação dos resultados dos 

recursos interpostos por 

indeferimento de inscrição 
11/10/2018 até às 18 horas 

Endereço eletrônico * e SAA** 

de cada campus 

http://portal.unemat.br/?pg=site&i=proeg&m=editais&c=remanescentes-2018-em-andamento&secao=4057
https://goo.gl/pSRrfU
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=proeg&m=editais&c=remanescentes-2018-em-andamento&secao=4057
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=proeg&m=editais&c=remanescentes-2018-em-andamento&secao=4057
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Exame de seleção – candidato 

de área afins 

15/10/2018 

(Segunda-feira) 
das 14 às 17 horas 

Endereços constantes no 

Anexo IV deste edital 

Publicação do Gabarito 16/10/2018 até às 18 horas Endereço eletrônico * 

Divulgação do resultado 

preliminar do processo de 

seleção  
17/10/2018 até às 18 horas 

Endereço eletrônico * e SAA** 
de cada campus 

Prazo para interposição de 

recursos sobre resultado 

preliminar do processo de 

seleção – candidato de área 

afins 

18/10/2018 

Conforme o horário de 
funcionamento de cada 
coordenação de curso 

Coordenação do curso ao qual 
pleiteie a vaga 

Divulgação do resultado dos 

recursos interpostos do resultado 

do exame - candidato de área 

afins 

22/10/2018 até às 18 horas 
Endereço eletrônico * e SAA** 

de cada campus 

Divulgação do resultado do 

resultado final 24/10/2018 até às 18 horas 
Endereço eletrônico * e SAA** 

de cada campus 

Matrícula  
Conforme horário da SAA** 

do câmpus 

Conforme Calendário 

Acadêmico de 2019*** 
 

*    http://portal.unemat.br/?pg=site&i=proeg&m=editais&c=remanescentes-2018-em-andamento&secao=4057 

**  Supervisão de Apoio Acadêmico 

*** Disponível em https://goo.gl/pSRrfU 

 

 
10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DOS RECURSOS 
 

10.6. O resultado preliminar do processo de seleção de que trata este edital será publicado pela PROEG, por meio de edital 

complementar, até a data provável de 17 de outubro de 2018, no endereço eletrônico 

http://portal.unemat.br/?pg=site&i=proeg&m=editais&c=remanescentes-2018-em-andamento&secao=4057 

10.7. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar do processo de seleção, devendo protocolá-lo na 

Coordenação do Curso pleiteado, no dia 18 de outubro de 2018, no horário de seu expediente administrativo. 

10.8. O resultado da interposição de recursos quando ao resultado preliminar do processo de seleção será publicado na 

data provável de 22 de outubro de 2018. 

10.11. O Resultado final do presente edital será publicado pela PROEG no endereço eletrônico 

http://portal.unemat.br/?pg=site&i=proeg&m=editais&c=remanescentes-2018-em-andamento&secao=4057, por meio de edital 

complementar, até a data provável de 24 de outubro de 2018. 

 

Cáceres-MT, 11 de outubro de 2018. 

 

PROFª. VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA 
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