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EDITAL COMPLEMENTAR n° 001/2007 – COVEST
CONCURSO VESTIBULAR 2007/2 - UNEMAT

Em caráter de excepcionalidade, a Reitoria da Universidade do Estado de
Mato Grosso, decide pela alteração do Edital nº 001/2007 – COVEST do
Concurso Vestibular 2007/2 – UNEMAT, nos seguintes termos:

a) Altera-se o item 1 – da abertura:
A Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, através da
Coordenadoria de Concursos e Vestibulares - COVEST, faz saber, pelo presente
Edital, aprovado pela Resolução n°. 012/2007 Ad Referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, que as inscrições ao Concurso Vestibular 2007/1
estarão abertas aos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou
equivalente e de diploma de Curso Superior, e àqueles que concluirão o Ensino
Médio até a data de matrícula.
Ler-ser-á:
A Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, através da
Coordenadoria de Concursos e Vestibulares - COVEST, faz saber, pelo presente
Edital, aprovado pela Resolução n°. 012/2007 Ad Referendum do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão, que as inscrições ao Concurso Vestibular 2007/2
estarão abertas aos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou
equivalente e de diploma de Curso Superior, e àqueles que concluirão o Ensino
Médio até a data de matrícula.
b) Altera-se o período de inscrições nos postos autorizados e através
da internet.
Ler-ser-á:
O período de inscrições será de 16 de abril a 04 de maio de 2007 nos
postos de inscrições, e pela internet de 16 de abril a 06 de maio de 2007.
c) Altera-se o posto de inscrição do Campus Universitário de Pontes
e Lacerda.
Ler-ser-á:
Campus Universitário de Pontes e Lacerda
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Rua Amazonas, 754 – Centro. Fone: (65) 3266-2143.
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d) Altera-se a nomenclatura e o perfil profissiográfico:
Curso Bacharelado em Arquitetura Rural e Urbana, oferecido no Campus
Universitário do Vale do Rio Bugres - Barra do Bugres.
Ler-ser-á:
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo.
Curso de Arquitetura e Urbanismo: O curso forma o arquiteto e
urbanista. Este profissional investiga, cria, projeta e executa obras arquitetônicas
e urbanísticas respeitando e valorizando o meio inserido. Participa do
planejamento do espaço e atua na restauração e preservação do patrimônio
histórico e arquitetônico.
Exerce a sua profissão em empresas públicas (prefeitura, autarquias,
órgão federais e estaduais) e empresas privadas (construtoras, escritórios,
consultorias), podendo ainda qualificar-se como profissional autônomo (escritório
de prestação de serviços). Além destas funções, poderá atuar ainda na concepção,
criação, projeto do objeto e programação visual, atividades docentes e de
pesquisa, cenografia, fotografia, paisagismo, decoração e consultoria.
As qualidades pessoais necessárias para o desempenho dessa profissão
convergem para a ética profissional, capacitação técnica, humana e artística
diante e em resposta a diversas realidades sócio-econômico-culturais da
sociedade em que atua. E, acima de tudo, haverá de comprometer-se com a
permanente melhoria do nível de qualidade de vida.
e) Altera-se o item 5.1.25 do edital:
5.1.25 - Depois de confirmada a inscrição, o candidato optará por gerar
um boleto bancário no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), com
vencimento em 07 de maio de 2007, a ser pago em qualquer agência bancária,
ou débito em conta (opção disponível apenas para correntistas do Banco do
Brasil).
Ler-ser-á:
5.1.25 - Depois de confirmada a inscrição, o candidato optará por gerar
um boleto bancário no valor de R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais), com
vencimento em 07 de maio de 2007, a ser pago em qualquer agência bancária.

Este Edital só será válido para o Concurso Vestibular 2007/2 – UNEMAT.

Cáceres/MT, 09 de abril de 2007.
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