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EDITAL COMPLEMENTAR N.º 001/2023-PROEG/UFMT AO EDITA L N.º 020/2022-

PROEG/UFMT
 
A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Pró-reitoria de Ensino de Graduação
(PROEG), torna público o presente Edital Complementar N.º 001/2023-PROEG/UFMT ao Edital N.º
020/2022-PROEG/UFMT, referente ao Processo Seletivo Específico (PSE) para vagas no Curso de
Graduação em Ciência e Tecnologia – Bacharelado Interdisciplinar, na modalidade de Educação a Distância,
da Faculdade de Engenharia do Campus Universitário de Várzea Grande em parceria com a Secretaria de
Tecnologia Educacional (SETEC), aprovado pela Resolução CONSEPE N.º 207, de 28 de março de 2022 e
suas alterações, a Lei de cotas N.º 12.711, de 29 de agosto de 2012, a Portaria Normativa MEC N.º 11, de 20
de junho de 2017, a Portaria Normativa MEC N.º 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria
Normativa MEC N.º 9, de 05 de maio de 2017 (cotas), e a legislação pertinente em vigor.
 

1. DAS DATAS DA MATRÍCULA ON-LINE E DA AULA INAUGURAL

 
Ação Data Local

Convocação dos candidatos para o envio de
documentos para a matrícula on-line. 15/02/2023 www.ufmt.br/ingressoead

Matrícula on-line (Envio, via internet, na forma
digitalizada, de cópia simples da documentação para
matrícula, respeitada a demanda/modalidade de
concorrência)

16/02/2023 a
23/02/2023 www.ufmt.br/ingressoead

Análise de documentação comprobatória. 24/02/2023 a
28/02/2023 www.ufmt.br/ingressoead

Publicação da relação dos candidatos deferidos e
indeferidos após análise de documentação. 01/03/2023 www.ufmt.br/ingressoead

Interposição de recurso contra o indeferimento de
candidatos na matrícula on-line.

02/03/2023 a
05/03/2023 www.ufmt.br/ingressoead
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Análise de recurso da documentação comprobatória. 06/03/2023 a
07/03/2023 www.ufmt.br/ingressoead

Publicação do resultado da análise de recurso contra
indeferimento de candidatos na matrícula on-line. 08/03/2023 www.ufmt.br/ingressoead

Primeira etapa de acolhimento dos estudantes e
orientações sobre o início do curso A definir www.ufmt.br/ingressoead

 
2. DOS PROCEDIMENTOS E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA ON-

LINE
2.1. Toda a documentação para a matrícula on-line deverá ser enviada, via internet, pelo endereço
www.ufmt.br/ingressoead, no período estabelecido no item 1 deste Edital Complementar, na forma de
arquivos digitalizados (.pdf, .jpg ou .jpeg), com tamanho máximo de 5 (cinco) MB cada arquivo, de boa
qualidade (sem cortes, rasuras ou emendas) e com todas as informações legíveis.
2.2. É dever de o candidato acompanhar todas as publicações referentes ao Processo Seletivo Específico
normatizado pelo Edital N.º 020/2022-PROEG/UFMT e seus complementares, bem como cumprir os prazos
estabelecidos no cronograma disponível no Sistema de Gestão de Ingresso (SGI) da UFMT, no endereço
www.ufmt.br/ingressoead.
2.2.1. O candidato é inteiramente responsável pelos conteúdos das informações prestadas.
2.3. A matrícula on-line do Processo Seletivo Específico regido pelo Edital N.º 020/2022-PROEG/UFMT e
seus complementares, ocorrerá no período estabelecido no item 1 deste Edital Complementar e conforme
procedimentos a seguir:
2.3.1. O candidato selecionado para matrícula deverá acessar o Sistema de Gestão de Ingresso (SGI) da
UFMT, no endereço www.ufmt.br/ingressoead, mediante cadastro realizado no ato da inscrição, e proceder o
envio on-line da documentação exigida de acordo com o tipo de vaga (demanda) para o qual foi selecionado,
atentando-se para o prazo estabelecido no item 1 deste Edital Complementar.
2.3.1.1. É terminantemente proibido realizar a matrícula fora do prazo estabelecido no item 1 deste Edital
Complementar.
2.3.2. A UFMT não se responsabilizará por matrícula realizada ou alterada por meio de engenharia social,
bem como por aquela não recebida por quaisquer motivos de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, por procedimento indevido, bem como por
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade de o candidato
acompanhar a situação da sua matrícula.
2.3.3. Para matrícula on-line do Processo Seletivo Específico regido pelo Edital N.º 020/2022-
PROEG/UFMT e seus complementares, o candidato deverá enviar, obrigatoriamente, conforme especificado
no subitem 2.1 deste Edital Complementar, a documentação de acordo com a demanda que for concorrer.
2.3.4. A relação dos candidatos deferidos e indeferidos na matrícula on-line será publicada no período
estabelecido no item 1 deste Edital Complementar.
2.3.5. Caberá recurso contra indeferimento da matrícula on-line de acordo com o estabelecido no item 14
deste Edital Complementar.
2.4. Dos procedimentos e da documentação para os candidatos das vagas destinadas à demanda de

Ampla Concorrência (AC)
2.4.1. O candidato deverá anexar, conforme especificado no subitem 2.1 deste Edital Complementar, os
documentos para a matrícula on-line (cópias simples) – frente e verso (quando houver).
2.4.2. Documentos Pessoais e de Escolaridade:
a) Documento oficial de identidade;
b) Cadastro de pessoa física (CPF);
c) Comprovante de residência (atual);
d) Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
e) Certificado de alistamento militar/reservista, para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos na
data da matrícula;
f) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio;
g) Histórico Escolar de Ensino Médio devidamente registrado.
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2.4.3 Preencher, no Sistema de Gestão de Ingresso (SGI) da UFMT, no endereço www.ufmt.br/ingressoead,
o Formulário de Dados para Calouro e o Formulário Socioeconômico.
2.5. Dos procedimentos e da documentação para candidatos estrangeiros
2.5.1. Em caso de candidato estrangeiro anexar, conforme especificado no subitem 2 . 1 deste Edital
Complementar, os documentos para a matrícula on-line (cópias simples) – frente e verso (quando houver).
2.5.2. Documentos Pessoais e de Escolaridade:
a) Passaporte em que conste o visto e carimbos de entrada e registro da Polícia Federal;
b) Original com apostile ou autenticação consular pela embaixada ou consulado do Brasil de documento
oficial que conste a filiação, caso não conste esta informação na página de identificação do passaporte;
c) Original com apostile ou autenticação consular pela embaixada ou consulado do Brasil do certificado de
conclusão dos estudos do nível médio, ou documento equivalente (quando se tratar de candidato que tenha
concluído esse nível de estudos no exterior);
d) Comprovante de equivalência de estudos aprovada pelo órgão competente no Brasil e/ou apresentação de
protocolo de solicitação junto ao órgão competente de equivalência com data anterior à matrícula;
e) Comprovante de situação cadastral do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
f) Para portadores de visto permanente, é suficiente a apresentação da Carteira de Registro Nacional
Migratório (CRNM) válido ou protocolo de solicitação;
g) Comprovante de seguro internacional válido, com cláusula de repatriação funerária, para o estudante
estrangeiro sem visto permanente. Esse seguro deve ser renovado enquanto o estudante estrangeiro sem visto
permanente estiver matriculado na UFMT.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Caberá recurso administrativo contra:
a) O indeferimento de candidatos após a análise da documentação comprobatória enviada na matrícula;
14.2. O candidato que desejar interpor recurso nos casos previstos no subitem 1 4 . 1 deste Edital
Complementar, deverá fazê-lo, via internet, no endereço www.ufmt.br/ingressoead, em até 2 (dois) dias
úteis após a divulgação:
a) Da relação de candidatos indeferidos no quesito documentação comprobatória, se recurso contra
indeferimento por falta de documentação comprobatória;
14.2.1. O horário para interposição de recurso será das 8 horas do primeiro dia útil da publicação de cada
resultado e até às 18 horas do último dia útil da publicação de cada resultado (considerando-se o horário da
capital do Estado de Mato Grosso).
14.3. O candidato deverá fundamentar seu recurso bem como ser claro, consistente e objetivo no seu pleito.
14.4. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de
forma diferente da estipulada neste Edital Complementar.
14.5. É de responsabilidade de o candidato acompanhar no endereço www.ufmt.br/ingressoead as
publicações dos resultados dos indeferimentos e as datas previstas para recurso.
14.6. Se após o recurso administrativo for mantido o indeferimento, não caberá novo recurso administrativo.
 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Depois de homologada a matrícula, se verificada, a qualquer tempo, seja mediante denúncia, seja por
ação administrativa, a não veracidade dos dados declarados ou a inconsistência dos mesmos, o discente
estará sujeito ao regimento disciplinar discente, mediante o devido processo administrativo e resguardado o
contraditório e a ampla defesa.
 
 
 

ADELMO CARVALHO DA SILVA
Pró-Reitor de Ensino de Graduação

PROEG/UFMT
Documento assinado eletronicamente por ADELMO CARVALHO DA SILVA , Pró-Reitor(a) da
Pró-reitoria de Ensino de Graduação PROEG - UFMT, em 03/02/2023, às 09:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 5489448 e o código CRC 8F0E10AE.

Referência: Processo nº 23108.005256/2023-13 SEI nº 5489448
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