ESTADO DE MATO GROSSO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COORDENADORIA DE CONCURSOS E VESTIBULARES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL COMPLEMENTAR n° 001/2008 – COVEST
CONCURSO VESTIBULAR 2009/1 – UNEMAT
Em caráter de excepcionalidade, a Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso, torna
público o Edital Complementar n° 001/2008 ao Edital n° 002/2008, que trata do Concurso Vestibular
2009/1 - UNEMAT, que passa a vigorar com a redação especificada neste edital complementar,
permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos:
(...)
3.36.2 - As inscrições pela internet poderão ser realizadas até 24 horas do dia 03 de novembro de 2008.
(...)
3.37.3 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetivado até o dia 04 de novembro de 2008,
observado o horário normal de expediente bancário.
(...)
3.44.2 - As inscrições para o PIIER – Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial da Universidade do
Estado de Mato Grosso serão efetuadas pela internet; entretanto, o candidato deverá postar via sedex a
documentação exigida conforme descrito no subitem 3.47 até 31 de outubro de 2008, para a Coordenadoria
de Concursos e Vestibulares, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 1095, Cavalhada, Cáceres-MT, Cep:
78200-000.
(...)
3.52 - Serão publicadas no dia 06 de novembro de 2008, e estarão disponíveis no endereço
www.unemat.br/vestibular, as inscrições deferidas e indeferidas ao PIIER.
(...)
7.1 - A relação dos candidatos inscritos contendo nome, número do documento de identidade, curso
pretendido, bem como informações referentes à local de realização das provas (nome do estabelecimento,
endereço e sala), estarão disponíveis, a partir do dia 11 de novembro de 2008, nos postos de inscrições, e
ainda na internet, no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular, sendo que o candidato poderá
efetuar a consulta e/ou impressão destas informações.
(...)
Este Edital será válido para o Concurso Vestibular 2009/1.
Cáceres/MT, 14 de outubro de 2008.
____________________________________
Taisir Mahmudo Karim
Reitor da Unemat
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Calendário 2009/1
DATA
Até o dia 03/11/2008

EVENTO
Período de inscrições pela internet.

Até o dia 03/11/2008

Período de inscrições para candidatos cotistas pela internet (postar
documentos necessários até 31/10/2008).
Vencimento do boleto bancário

04/11/2008
06/11/2008
Até 48 horas após publicação

Ø Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas ao PIIER
Ø Divulgação das inscrições indeferidas por falta de pagamento ou em
duplicidade.
Ø Prazo para recurso contra indeferimento de inscrição ao PIIER
Ø Prazo para recurso contra inscrições indeferidas por falta de pagamento

11/11/2008

Divulgação das inscrições deferidas e dos locais de realização das provas

12/11/2008

Último prazo para recurso contra inscrições indeferidas ou não
concretizadas
Provas de Física, Biologia, Matemática, Geografia e Língua Estrangeira.

30/11/2008
01/12/2008
02/12/208
Até 48 horas após publicação

Provas de Química, História, Língua Portuguesa, Literatura e
Interpretação de Textos.
Divulgação do gabarito preliminar
Prazo para recurso contra o gabarito preliminar

A partir de 08/12/2008

Publicação do gabarito oficial

A partir de 10/12/2008

Divulgação do desempenho do candidato nas provas objetivas

Até 48 horas após publicação

Prazo para recurso contra o desempenho do candidato

A partir de 23/12/2008

Divulgação do resultado do concurso vestibular 2009/1

02 a 05/02/2009
02/03/2009

Matrícula dos aprovados nas Divisões de Apoio Acadêmico dos Campi
Início do período letivo
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