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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001 DO EDITAL DE ALUNO ESPECIAL 2021 DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA (PPGA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 

GROSSO, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP. 

A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Agronomia (PPGA) da Universidade Federal de Mato Grosso, 

Campus Universitário de Sinop, por meio da Pró-reitora de Pós-Graduação, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública aos interessados, a retificação n° 001 do Edital de aluno especial 2021 de candidatos a disciplinas, que serão 

ofertadas no primeiro semestre de 2021, do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Nível Mestrado, de acordo 

como se segue: 

 

PÁGINA 4 

Onde lê-se: 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO  

b) Boleto Bancário (um por disciplina solicitada) emitido para pagamento da taxa de inscrição 

disponível na página da Fundação Uniselva (http://www.fundacaouniselva.org.br/novoSite/ ), 

durante o período de 04 de fevereiro a 07 de fevereiro de 2021; 

 

Leia-se: 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO  

b) Boleto Bancário (um por disciplina solicitada) emitido para pagamento da taxa de inscrição 

disponível na página da Fundação Uniselva (http://www.fundacaouniselva.org.br/novoSite/ ), 

durante o período de 16 a 19 de fevereiro de 2021; 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacaouniselva.org.br/novoSite/
http://www.fundacaouniselva.org.br/novoSite/


 PÁGINA 5 
Onde lê-se: 

MATRÍCULA 

“O aluno, cujo requerimento foi aprovado, deverá efetivar sua matrícula de Aluno Especial entre os dias 17 

e 19 de fevereiro de 2021, das 08h00 às 11h00 e 14h00 às 17h00, na Secretaria do Programa, localizada na 

Sala 01 no Bloco das Coordenações da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de 

Sinop, mediante apresentação do boleto original e comprovante de pagamento, referente a Taxa de 

Inscrição no valor de R$ 201,70 (duzentos e um reais e setenta centavos) por disciplina; Ficha de Inscrição 

preenchida e assinada; Documentos pessoais (RG e CPF – cópias simples); Diploma e Histórico Escolar de 

Graduação (cópias simples acompanhado do original)”. 

 

Leia-se: 

MATRÍCULA 

O candidato, cujo requerimento foi aprovado, deverá protocolar um processo eletrônico no sistema SEi entre 

os dias 17 e 19 de fevereiro de 2021: (1) Peticionamento > Processo novo > “MATRÍCULA DE ALUNO 

ESPECIAL”; (2) Após selecionar o tipo do processo, preencha o campo “especificação” com o seguinte 

texto, “MATRÍCULA ALUNO ESPECIAL PPGA SINOP”;  (3) Preenchimento do formulário de 

identificação padrão: o candidato preencherá apenas os seguintes campos: Nome completo, Graduação-

Licenciatura, Graduação-Bacharelado ou Pós-Graduação: (Pós-Graduação em Agronomia), Campus: 

(Sinop) e Telefone. No campo “Detalhamento da Solicitação” deverá ser informado tratar-se de Matrícula de 

Aluno Especial do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Campus de Sinop; Após o preenchimento 

dos dados, clique na opção "Salvar". (4) Realizados todos esses passos, bastará anexar a documentação 

exigida, atribuindo o “tipo de documento”, preenchendo o campo “complemento do tipo de documento” Ao 

selecionar o documento para anexar ao processo, atentar-se e selecionar o formato (nato-digital/digitalizado) 

e clicar na opção "Adicionar" para que o arquivo seja adicionado ao processo. Vale lembrar que esse 

procedimento deverá ser realizado em todos documentos/arquivos que deseja anexar ao processo. (5) Após 

anexar todos os documentos ao processo, clique na opção "Peticionar" para finalizar e enviar o processo. 

 

Documentos exigidos para processo eletrônico de matrícula via sistema SEi: 

- Boleto e comprovante de pagamento, referente a Taxa de Inscrição no valor de R$ 201,70 (duzentos e um 

reais e setenta centavos) para cada disciplina que for aprovado e deseja se matricular;  

- Ficha de Inscrição preenchida e assinada;  

- Documentos pessoais (RG e CPF);  

- Diploma e Histórico Escolar de Graduação. 

 

Após o protocolo de processo eletrônico de matrícula no sistema SEI, o candidato deverá comparecer à 

Secretaria de Pós-Graduação, localizada na Sala 01 no Bloco das Coordenações da Universidade Federal de 



Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, no período de 17 e 19 de fevereiro de 2021, das 08h00 às 

11h00 e 14h00 às 17h00, para apresentação das versões originais para fins de conferência de autenticidade 

com os documentos protocolados em processo eletrônico: (1) o(s) boleto(s) original e comprovante(s) de 

pagamento, referente a Taxa de Inscrição no valor de R$ 201,70 (duzentos e um reais e setenta centavos) 

por disciplina); (2) Diploma e Histórico Escolar de Graduação em versão original. 

 

 

 

 

Sinop-MT, 08 de fevereiro de 2021. 

 

Prof. Dra. Janaína De Nadai Corassa 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Agronomia - Mestrado 
Campus Universitário de Sinop/UFMT 


