
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE GESTÃO DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

EDITAL 0056/2014 MOBILIDADE ACADÊMICA 

DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT/ABRUEM 2015-1 

 

Está aberta a oportunidade para que os acadêmicos de Instituições de Ensino Superior 

(IES) parceiras da UNEMAT, por meio do Programa de Mobilidade ABRUEM, apresentarem as 

suas candidaturas para cursar um período/semestre em um dos campi e cursos da Universidade 

do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. Para tanto, solicitamos que o acadêmico interessado leia 

atentamente as informações contidas neste Edital. 

 

1. DA FINALIDADE E DOS OBJETIVOS 

 

1.1 O presente Edital apresenta normas, rotinas e procedimentos do processo seletivo de 

acadêmicos regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação da UNEMAT para 

concorrer às vagas ofertadas pelas IES conveniadas no âmbito do Programa de Mobilidade 

Acadêmica Nacional da ABRUEM, para o período letivo 2015/1. 

1.2 O objetivo do Programa de Mobilidade Acadêmica é fomentar o intercâmbio de acadêmicos 

entre as Instituições Estaduais e Municipais de Educação Superior nas unidades federativas do 

país conveniadas.  

1.3 A participação do acadêmico no Programa não caracteriza transferência de vínculo entre as 

Universidades, estando assegurada sua vaga na Instituição de origem no período letivo do 

afastamento temporário, sendo contabilizado este tempo no cômputo da integralização curricular. 

1.4. O Programa de Mobilidade de que trata este edital não dispõe de bolsas de qualquer 

natureza, nem prevê auxílio ao acadêmico aprovado. 

1.5. A inscrição do candidato implicará em seu conhecimento e aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

2. DO CRONOGRAMA 

 

A tabela abaixo lista as datas de início e término das etapas existentes para a candidatura 

dos acadêmicos interessados na mobilidade acadêmica em 2015-1.  

 

DATA ATIVIDADE 

24/11/2014 Publicação do Edital de Mobilidade (disponível em 

http://www.unemat.br/proeg/mobilidadeacademica/index.php?componente

=conteudos&id=12). 

De 24/11/2014 a 

12/12/2014 

Apresentação e validação da documentação exigida, por parte do 

acadêmico, para análise e validação do Coordenador de Curso e do 
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Responsável pela Mobilidade Acadêmica de sua universidade. 

De 13/12/2014 a 

19/12/2014 

Recebimento das candidaturas e documentação exigida pela UNEMAT. 

De 20/12/2014 a 

13/02/2015 

Envio da Carta de Aceite ou Carta de Recusa das candidaturas pela 

UNEMAT aos candidatos e responsáveis. 

Março de 2015 Início do semestre letivo e da mobilidade acadêmica na UNEMAT.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

 

As inscrições serão recebidas pessoalmente ou por postagem via correios no seguinte 

endereço: 

 

Profa. Maristela Cury Sarian 

Diretora de Mobilidade Acadêmica (DMA) 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) 

UNEMAT – SEDE ADMINISTRATIVA 

Endereço Av. Tancredo Neves, 1095, Bairro: Cavalhada II, CEP: 78.200-000, Cáceres – 

MT.  

 

As inscrições serão analisadas em horário comercial, respeitando os prazos constantes no 

cronograma do item 1. As inscrições serão analisadas somente se acompanhadas da 

documentação exigida no item 3. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

 

3.1 O acadêmico que desejar se inscrever para participar do Programa de Mobilidade Acadêmica 

Nacional deve atender aos seguintes critérios:  

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial da UNEMAT;  

II. Ter integralizado, no mínimo, 20% da carga horária total do curso na UNEMAT; 

III Apresentar, no ato da inscrição, todos os documentos exigidos pela IES  

anfitriã pretendida, conforme Anexo II deste edital;  

IV. Estar apto a iniciar as atividades acadêmicas em mobilidade no 1º semestre letivo de 2015.  

V. O candidato à mobilidade acadêmica na UNEMAT precisa enviar, dentro do prazo informado 

no item 1, os seguintes documentos: 

a. Formulário de inscrição (Anexo I); 
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b. Histórico Acadêmico, contendo as disciplinas já cursadas e as em curso. Caso 

no Histórico não constem as disciplinas em curso, uma declaração deve ser emitida pela 

universidade e acompanhar o Histórico; 

c. Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br), atualizado com as informações de pesquisa científica 

e outros trabalhos acadêmicos relevantes do acadêmico; 

d. Plano de Estudos (PE) (Anexo II), devidamente preenchido e assinado pelo acadêmico e pelo 

Coordenador de Curso de sua universidade. Caso o Coordenador necessite das Ementas de 

Disciplinas ou outras informações deverá acessar um dos meios de contato informados no item 6; 

e. Carta de Motivação (Anexo III), escrita pelo acadêmico indicando o motivo pelo qual está 

pleiteando a vaga em Mobilidade 

f. Carta de Recomendação (Anexo IV), emitida pelo departamento, setor ou coordenação 

responsável pela mobilidade acadêmica na universidade do candidato, informando:  

i. os dados de contato do candidato 

ii. que o candidato se encontra devidamente matriculado na instituição 

iii. que o candidato não está cursando o primeiro e o último períodos 

iv. que o cronograma letivo dos cursos das duas universidades são compatíveis 

v. que o candidato está apto à mobilidade acadêmica em 2015 na UNEMAT. 

 

Para o envio da candidatura por meio de endereço eletrônico, é imprescindível que os 

documentos mencionados no item 4 sejam digitalizados e que a cópia esteja legível. Neste caso, 

se for aceito na mobilidade da UNEMAT, deverá apresentar a documentação original ao 

departamento de mobilidade acadêmica antes do início do período letivo informado no item 3. 

 

4. DAS VAGAS OFERTADAS  

 

 

Os cursos, a quantidade de vagas e as cidades ofertadas pela UNEMAT para o semestre 

2015-1 estão relacionados na tabela abaixo. 

 

CURSO CIDADE/UF VAGAS PERÍODO LETIVO 

Agronomia Alta Floresta/MT 02 Março 2015 

Ciências Biológicas 

(licenciatura e bacharelado) 

Alta Floresta/MT 02 Março 2015 

Engenharia Florestal Alta Floresta/MT 02 Março 2015 

Engenharia de Alimentos Barra do Bugres/MT 02 Março 2015 

Engenharia de Produção Barra do Bugres/MT 02 Março 2015 

http://lattes.cnpq.br/
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Agroindustrial 

Agronomia Cáceres/MT 02 Março 2015 

Ciências Biológicas 

(licenciatura e bacharelado) 

Cáceres/MT 02 Março 2015 

Agronomia Nova Xavantina/MT 02 Março 2015 

Ciências Biológicas 

(licenciatura) 

Nova Xavantina/MT 02 Março 2015 

Zootecnia Pontes e Lacerda/MT 02 Março 2015 

Engenharia Civil Sinop/MT 02 Março 2015 

Engenharia Elétrica Sinop/MT 02 Março 2015 

Agronomia Tangará da Serra/MT 02 Março 2015 

Ciências Biológicas 

(licenciatura e bacharelado) 

Tangará da Serra/MT 02 Março 2015 

Engenharia Civil Tangará da Serra/MT 02 Março 2015 

 

 

5. DA SELEÇÃO 

 

A seleção dos candidatos às vagas disponíveis obedecerá aos critérios de ordem de 

recebimento das candidaturas (pessoalmente e Correios), do preenchimento de todos os 

requisitos do item 4, e da análise pelo Coordenador de Curso das disciplinas solicitadas no Plano 

de Estudos do candidato.  

Como critérios de desempate, será levado em conta o desempenho acadêmico e a média 

global das notas do candidato.  

O candidato, o coordenador de curso e o responsável pela mobilidade serão informados 

do resultado dentro do prazo constante no item 1, por meio da Carta de Aceite (total ou parcial) 

ou Carta de Recusa de mobilidade acadêmica, que justificarão o resultado, quando necessário. 

A inexatidão e/ou irregularidade nos documentos solicitados, verificadas a qualquer 

tempo e em especial por ocasião da mobilidade acadêmica na UNEMAT, acarretarão na 

anulação da seleção com todas as consequências legais correspondentes.  
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6. DO CONTATO 

 

Informações adicionais sobre a candidatura para a mobilidade acadêmica pelo Programa 

de Mobilidade ABRUEM 2015-1 com a UNEMAT estão disponíveis no sítio 

http://www.unemat.br/proeg/mobilidadeacademica/, pelo e-mail 

mobilidadeacademica@unemat.br e pelos telefones (65) 3211-2830 e 3211-2831.  
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DA INSCRIÇÃO 

 

Nome Completo: 

Sexo:  

Data Nasc:  

Nacionalidade: 

Município de Nascimento: UF: 

CPF: 

RG: Órgão Exp: UF Data de Expedição: 

Telefone fixo com DDD: 

Celular com DDD: 

E-mail: 

Curso de origem: 

Campus universitário: 

IES de destino: 

Curso na IES de destino: 

Endereço: Nº Bairro: 

Município:  

UF:  

CEP: 

 

Termo de Aceite 

Eu, _____________________________________, declaro que CONHEÇO e ACEITO, para todos os 

fins, as normas e condições gerais para o Programa de Mobilidade estabelecidas no Edital 056/2014 

PROEG - MOBILIDADE ACADÊMICA _________________-MT , ____/____2014. 

________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

OBSERVAÇÃO 

A confirmação de recebimento da inscrição será efetuada por meio do e-mail do acadêmico. 
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ANEXO II 

 

PLANO DE ESTUDOS 

 

MOBILIDADE ACADÊMICA EDITAL 056/2014 

 

Nome das disciplinas na UNEMAT Nome das disciplinas na IES receptora 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Assinatura do acadêmico: 

 

Data: 

 
 

 

 

  



 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE GESTÃO DE MOBILIDADE ACADÊMICA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Anexo III - Carta de Motivação 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

________________________, _____________ de_________________de_______. 

 

____________________________________________________________. 

Assinatura do acadêmico  
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Anexo IV - Carta de Recomendação 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

________________________, _____________ de_________________de_______. 

 

____________________________________________________________. 

Assinatura do Coordenador de Curso do candidato 

 


