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EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL 001/ FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS /2017 

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, torna pública a 

retificação do item 2.9. Cronograma - subitens 2.9.3. Da pré-matrícula online, da matrícula e do início do período letivo do Edital 

001/ Faculdade de Administração e Ciências Contábeis /2017. 

Onde-se lê:  

 

2.9.3. Da pré-matrícula online, da matrícula e do início do período letivo 

-matrícula: 11 e 13 de abril de 2017; 

ção do resultado da pré-matrícula online: a partir de 18 de abril de 2017 

-matrícula online: 19 e 20 de abril de 2017; 

-matrícula: a partir de 24 de abril 

de 2017; 

27, 28 e 29 de abril de 2017; 

27, 28 e 

29 de abril de 2017. 

 

Leia-se:  

 

2.9.3. Da pré-matrícula online, da matrícula e do início do período letivo 

 

11 a 18/04/2017 1ª PRÉ-MATRÍCULA online  

 

19/04/2017 a 24/04/2017 Período reservado para coordenações de curso de pós-

graduação efetivarem a avaliação da 1ª Pré-matrícula 

online 

25/04/2017 Divulgação do resultado dos resultados da 1ª Pré-matrícula 

online – Publicação da lista geral reclassificada. 

26/04/2017 Interposição de recursos quanto aos resultados da 1ª Pré-

matrícula online – lista geral reclassificada. 

27/04/2017 Divulgação dos resultados da análise do recurso e 

convocatória para a 2º Pré-matrícula online 

28/04 a 04/05/2017 2ª PRÉ-MATRÍCULA online  

 

05 a 07/05/2017 Período reservado para coordenações de curso de pós-

graduação efetivarem a avaliação da 2ª Pré-matrícula 

online 

08/05/2017 Divulgação do resultado dos resultados da 2ª Pré-matrícula 

online – Publicação da lista geral reclassificada. 

09/05/2017 Interposição de recursos quanto aos resultados da 2ª Pré-

matrícula online – lista geral reclassificada. 

10/05/2017 Divulgação dos resultados da análise do recurso e 

convocatória para a 3º Pré-matrícula online 

11 a 15/05/2017 3ª PRÉ-MATRÍCULA online  

 

16 a 18/05/2017 Período reservado para coordenações de curso de pós-

graduação efetivarem a avaliação da 3ª Pré-matrícula 

online 

19/05/2017 Divulgação do resultado dos resultados da 3ª Pré-matrícula 

online – Publicação da lista geral reclassificada. 



22/05/2017 Interposição de recursos quanto aos resultados da 3ª Pré-

matrícula online – lista geral reclassificada. 

23/05/2017 Divulgação dos resultados da análise do recurso e 

convocatória para a matrícula presencial, com base nos 

resultados de 3 processos de pré-matrícula online.  

26 a 27/05/2017 Período de MATRÍCULA presencial, aula inaugural e 

atividades presenciais no polo.  

 

 

Cuiabá-MT, 13 de abril de 2017. 
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