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Modalidade a distância 
 

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 2.9.1. Da inscrição, 2.9.2. Da Análise de Títulos e Currículo e 2.9.3. Da pré-

matrícula online do Edital 001/ Faculdade de Administração e Ciências Contábeis /2017. 

Onde-se:  
 
2.9.1. Da inscrição 

 Inscrições pagas: de 18 a 23 de março de 2017; 

 Inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição, apenas para a Demanda Comunidade de baixa 
renda: de 18 a 23 de março de 2017; 

 Pagamento da taxa de inscrição: até 24 de março de 2017; 

 Divulgação de inscrições indeferidas/deferidas: a partir de 28 de março de 2017; 

 Interposição de recurso contra indeferimento ou não confirmação de inscrição: 29 e 30 de março de 2017; 

 Divulgação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento ou não confirmação de inscrição: a partir 
de 03 de abril de 2017; 

 Divulgação da relação definitiva dos candidatos regularmente inscritos: a partir de 03 de abril de 2017. 
 
2.9.2. Da Análise de Títulos e Currículo 

 Divulgação do desempenho (pontuação) de cada candidato na Análise de Títulos e Currículo: a partir de 03 de 
abril de 2017; 

 Interposição de recurso contra desempenho na Análise de Títulos e Currículo: 04 e 05 de abril de 2017; 

 Divulgação do resultado da análise dos recursos contra desempenho na Análise de Títulos e Currículo: 06 de 
abril de 2017; 

 Divulgação do resultado final do Processo Seletivo: 06 de abril de 2017; 
2.9.3. Da pré-matrícula online, da matrícula e do início do período letivo 

 Pré-matrícula: 11 e 13 de abril de 2017; 

 
Leia-se:        
     
2.9.1. Da inscrição 

 Inscrições pagas: de 18 a 29 de março de 2017; 

 Inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição, apenas para a Demanda Comunidade de baixa 
renda: de 18 a 29 de março de 2017; 

 Pagamento da taxa de inscrição: até 30 de março de 2017; 

 Divulgação de inscrições indeferidas/deferidas: a partir de 04 abril de 2017; 

 Interposição de recurso contra indeferimento ou não confirmação de inscrição: 05 e 06 de abril de 2017; 

 Divulgação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento ou não confirmação de inscrição: a partir 
de 10 de abril de 2017; 

 Divulgação da relação definitiva dos candidatos regularmente inscritos: a partir de 10 de abril de 2017. 
 
2.9.2. Da Análise de Títulos e Currículo 

 Divulgação do desempenho (pontuação) de cada candidato na Análise de Títulos e Currículo: a partir de 10 de 
abril de 2017; 

 Divulgação do resultado final do Processo Seletivo: 10 de abril de 2017; 
2.9.3. Da pré-matrícula online, da matrícula e do início do período letivo 

 Pré-matrícula: 11 a 13 de abril de 2017; 
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