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PROCESSO SELETIVO ESPECÍFICO 
 

 Curso de Graduação em Pedagogia – Licenciatura – Modalidade a Distância 
  

Curso de Graduação em Tecnologia Educacional – Licenciatura – Modalidade a Distância  

 

  

EDITAL RETIFICADOR N.º 001/2020 – PROEG/UFMT  

AO EDITAL N.º 016/2020 – PROEG/UFMT 

  

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

(PROEG), torna público o presente EDITAL RETIFICADOR ao EDITAL Nº 016/2020 -PROEG/UFMT – 

Processo Seletivo Específico (PSE) para ingresso no segundo período/semestre acadêmico de 2020, nos cursos 

de graduação em Pedagogia – Licenciatura e em Tecnologia Educacional – Licenciatura, ambos na 

modalidade a distância, a serem ofertados pelo Instituto de Educação do Campus Universitário de Cuiabá, no 

âmbito do sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em parceria com a Secretaria de Tecnologia 

Educacional (SETEC), de conformidade com o que estabelecem o Resultado Final da Análise de Proposta – 

Edital CAPES N.° 05/2018, a Resolução CONSEPE N.º 131, de 30 de outubro de 2017, a Resolução CONSEPE 

N.º 128, de 15 de dezembro de 2016, a Resolução CONSEPE N.º 49, de 24 de agosto de 2020, a Resolução 

CONSEPE N.º 50, de 24 de agosto de 2020,  a Resolução CONSEPE N.º 68, de 24 de julho de 2014, a Lei de 

cotas N.° 12.711, de 29 de agosto de 2012,  a Portaria Normativa MEC, Nº 11, de 20 de junho de 2017, a 

Portaria Normativa N.º 18, de 11 de outubro de 2012, alterada pela Portaria Normativa N.º 09, de 05 de maio de 

2017, a Portaria CAPES Nº 183, de 24 de outubro de 2016, relativa à regulamentação de pagamentos de bolsas 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB), a Portaria Capes Nº 102, de 10 de maio de 2019, o Decreto N.º 8.752, 

de 9 de maio de 2016, e a legislação pertinente em vigor.  

1) PROMOVER a reabertura das inscrições pagas, para todas as demandas, no período de 23 de Novembro a 

30 de Novembro de 2020. 

2) PROMOVER a reabertura das inscrições com isenção do pagamento da taxa, para todas as demandas, no dia 

23 de novembro de 2020.  
3) REMARCAR para os dias 05 e 06 de Dezembro/2020 a realização da prova de redação on-line. 

4) ESTABELECER o Cronograma do novo período de inscrição, aplicação da prova de redação on-line e do 

Resultado final do processo seletivo: 

Ação Data Local 

Inscrições pagas 23/11 a 30/11/2020 
www.ufmt.br/ingressoead2020 

e agências bancárias 

Solicitação de inscrição com isenção do 

pagamento da taxa de inscrição 
23/11/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

Encaminhamento, na forma digitalizada, da 

documentação comprobatória para isenção de 

taxa de inscrição 

No ato da inscrição www.ufmt.br/ingressoead2020 

Disponibilização para consulta individual da 

situação (deferida ou indeferida) de cada 

candidato com solicitação de inscrição com 

25/11/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

http://www.ufmt.br/ingressoead2020
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
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isenção do pagamento da taxa 

Interposição de recursos contra indeferimento 

de inscrição com solicitação de isenção de 

taxa: 

26/11/2020 

www.ufmt.br/ingressoead2020 

Divulgação do resultado da análise dos 

recursos contra indeferimento de inscrição 

com solicitação de isenção do pagamento da 

taxa 

27/11/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

Período para pagamento da taxa de inscrição 

para os candidatos com isenção indeferida: 
26 a 30/11/2020 Agências bancárias 

Data limite para o pagamento do boleto 

bancário relativo à taxa de inscrição 
30/11/2020 Agências bancárias 

Disponibilização para consulta individual da 

situação da inscrição (deferida ou indeferida) 

de cada candidato 

02/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

Interposição de recursos contra indeferimento 

de inscrição  
03/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

Divulgação do resultado da análise dos 

recursos contra indeferimento de inscrição  
04/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

Divulgação, em lista aberta, da relação 

definitiva de candidatos inscritos 
04/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

 

4.1) Da realização da Prova de Redação on-line e do Resultado Final do Processo Seletivo 
 

Ação Data Local 

Disponibilização de ambiente similar ao 

ambiente virtual de prova para que os 

candidatos se familiarizem com a 

ferramenta. 

04/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

Aplicação da Prova de Redação on-

line 

 

05 e 06/12/2020 
 

Dia 05: início as 18:30 h; 

Dia 06: início as 9:00 h. 

www.ufmt.br/ingressoead2020 

Disponibilização para consulta 

individual do desempenho (pontuação) 

na Prova de Redação  

10/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

Interposição de recursos contra 11/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
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desempenho (pontuação) na Prova 

Redação  

Divulgação do resultado da análise dos 

recursos contra desempenho (pontuação) 

na Prova de Redação 

15/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

Disponibilização, em lista aberta, do 

desempenho (pontuação) na Prova de 

Redação após análise dos recursos 

15/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

Disponibilização, em lista aberta, do 

resultado final do processo seletivo e 

convocatória para a pré-matrícula 

eletrônica 

15/12/2020 www.ufmt.br/ingressoead2020 

 

 

 

 

Cuiabá/MT, 20 de novembro de 2020.  

 

 

 

Lisiane Pereira de Jesus  

Pró-Reitora de Ensino de Graduação  

PROEG/UFMT – SIAPE: 2287914  

 

 

http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018
http://www.ufmt.br/ingressoead2018

