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EDITAL COMPLEMENTAR n° 002/2007 – COVEST
CONCURSO VESTIBULAR 2008/1 - UNEMAT
Em caráter de excepcionalidade, a Reitoria da Universidade do Estado de Mato
Grosso, torna público o Edital Complementar n° 002/2007 ao Edital n° 002/2007, que trata
do Concurso Vestibular 2008/1 - UNEMAT, nos seguintes termos especificados abaixo,
permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos:
I – Altera-se o item 2 – Dos cursos e da vagas
2.1 - O Concurso Vestibular 2008/1 oferecerá 2.080 (duas mil e oitenta) vagas para matrícula
no período letivo acadêmico de 2008/1, distribuídas entre os cursos de graduação ministrados
nos Campi e Núcleos Pedagógicos da Universidade, sendo que, 25% (vinte e cinco) do total
destas vagas são destinadas para candidatos cotistas. Inclui o curso de Licenciatura Plena em
Química, conforme disposto abaixo:

PROGRAMA PARCELADAS – MODALIDADE DIFERENCIADA
Campus Universitário de Luciara
VAGAS OFERECIDAS
50 % das vagas

SISTEMA
ACADÊMICO

CURSO

Licenciatura Plena
em Química
Regime

Parceladas

50 % das vagas

Professores do sistema
estadual e municipal
do Baixo Araguaia
25%

Comunidade externa
TURNO

75%

25%

75%

Cotistas

Ampla
Concorrência

Cotistas

Ampla
Concorrência

07

23

07

23

TOTAL DE VAGAS OFERECIDAS
60

Integral

Etapas letivas intensivas: meses de janeiro, fevereiro e julho.
Etapas letivas intermediárias: nos demais meses do ano.

II – Acrescenta-se os itens e subitens – Do preenchimento das vagas
2.1.1 - Do preenchimento das vagas para o curso de Licenciatura Plena em Química do
Programa Parceladas – Modalidade Diferenciada.
2.1.1.1 – 50% (cinqüenta por cento) das vagas serão destinadas aos Professores vinculados
ao sistema estadual e municipal do Baixo Araguaia.
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2.1.1.2 - 50% (cinqüenta por cento) das vagas serão destinadas à comunidade externa.
2.1.1.3 – Não havendo candidatos classificados nos termos do subitem 2.1.1.1, estas vagas
serão destinadas à classificação dos candidatos inscritos à comunidade externa. E não
havendo candidatos classificados para preenchimento das vagas destinadas à comunidade
externa, estas vagas serão destinadas à classificação dos candidatos inscritos ao sistema
estadual e municipal do Baixo Araguaia.
III – Acrescenta-se os subitens ao item 3 – Das Inscrições
3.5.29 - As inscrições serão realizadas pelo endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular
e estarão abertas até o dia 10 de outubro de 2007, das 8h às 12h e das 14h às 18h nos
postos de inscrições.
3.5.30 – As inscrições para as vagas previstas no subitem 2.1.1.1, serão efetuadas somente
nos postos de inscrições, até o dia 10 de outubro de 2007.
3.5.31 – Para inscrever-se ao curso de Licenciatura Plena em Química do Programa
Parceladas, e concorrer aos 50% das vagas destinadas aos Professores vinculados ao
sistema estadual e municipal do Baixo Araguaia, o candidato deverá apresentar no ato da
inscrição, os documentos elencados abaixo:
a) Fotocópia do RG e CPF;
b) Certidão comprobatória de vínculo com o Estado ou Município do Baixo Araguaia,
contendo a situação funcional e o n° da matrícula (declaração da assessoria
pedagógica ou declaração da direção da escola);
c) Holerite referente ao mês de agosto;
d) Auto-declaração (se for o caso).
IV – Acrescenta-se ao item 5 – Dos postos de inscrições
14) Campus Universitário de Luciara
Rod. Mato Grosso, MT 100, KM 01, S/N° - Bairro: Universitário, CEP: 78.660-000
Fone: (66) 3528-1136.
V – Do período de solicitação de isenção de taxa
5.1 - O requerimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição será no dia 03 de
outubro de 2007, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no posto de inscrição do Campus
Universitário de Luciara.
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VI – Altera-se a data da divulgação do resultado das solicitações de isenção de taxa
4.14 - A relação dos pedidos de isenção de taxa deferidos e indeferidos será publicada no
dia 03 de outubro de 2007, na internet, no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular
e ainda nos postos de inscrições.

Este Edital será válido para o Concurso Vestibular 2008/1.

Cáceres/MT, 01 de outubro de 2007.

____________________________________
Taisir Mahmudo Karim
Reitor da Unemat
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