
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
TINIYERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Instituto / Faculdade de Agronomia e Zootecnia
Campus Universitário de Cuiabá - MT

EDTTAL DE TNSCRTÇOUS DO I STMPOSTO DE HORTICULTTTRA DE MATO GROSSO

A Universidade Federal de Mato Crrosso - UFMT, através da Faculdade Agronomia e Zootecnia

e, por intermédio da Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato
Grosso - Fundação Uniselva, na forma do Contrato n" 06/FUFM,1T12020 firmado com base na Lei
n' 8.958/94 e Resolução CD no 08/2018, cadastrado sob o no 4.A02.112. torna público o presente

Edital de tnscrições e para o I Simpósio de Horticultura de Mato Grosso, conforme apresentado a

seguir:

1. - DO PRÂZO DE TNSCRTÇÓES

DISCRIMINAÇÃO I-,ote I (RS):
l5 a -l Il{}3/2020

Lote 2 (R$):
ü a2$l04l202$

Lote 3 (R$):
2UA4 a15/A512020

Discente de
Graduacão

35,00 45,00 60,00

Discente de Pós
Graduação

lq dia 2q dia 2 dias lq dia 2e dia 2 dias 1q dia 2e dia 2 dias

35,00 35,00 50,00 45,00 45,00 65,0O 60,00 60,00 80,00

Produtores
Rurais

lq dia 2e dia 2 dias lq dia 2e dia 2 dias le dia 2e dia 2 dias

35,00 35,00 50,00 45,00 45,0O 65,0O 60,(x) 60,00 80,00

Profissionais
(Técnicos)

1q dia 2e dia 2 dias lq dia 2q dia 2 dias lq dia 2e dia 2 dias

75,00 75,00 120,00 90,00 90,00 160,00 120,00 120,00 220,00

2. _ DAS COI\IDIÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÃO

2.1. Aceitar-se-ão inscrições para o I Simpósio de Horticultura de Mato Grosso de discentes de

Graduação em cursos de Ciências Agrárias da UFMT (Todos os Campus) e demais faculdades que

se dediquem as ações na área de Ciências Agrárias em pesquisa, ensino e extensão locais e
regionais do estado de Mato Grosso;

2.2. Aprogramação do evento tem por objetivo a difusão e consolidação de temas correlatos com

o desenvolvimento da horticultura local, regional e estadual;

2.3 . }irav erâ emissão de certificados de participação;

2.4. Aemissão de certificado de participaçâo emitido pela Comissão do I Simpósio de Horticultura
de Mato Grosso ao discente de Graduação será condicionada a efetiva participação do mesmo em
ambos os dias de evento, com a verificação a partir de uma lista de presença, a ser distribuída no
envento. 

..(..

2.5. Quanto aos demais participantes: discentes de Pós-Graduação, Profissionais/Técnicos §.,(r:s)
(Docentes, Engenheiros Agrônomos e demais Técnicos inseridos na área de Ciências Agrárias) e, t -*+l:\.
Produtores Rurais, este edital possibilita a participação da seguinte forma: 

^t\:.*:!S'
2.5.1.Em apenas um dia do evento (com emissão de certificado para este dia); -*"t*t)ffi'
2.5-2. Participação nos dois dias do evento (com emissão de certificado referent. uo,*aqil 

'U 
)

dias). í 
-



3-1 Para a confirmação das iüsrrições de todas as categorias de participantes, os reguintes
documentos deverão ser encaminhados elefiorúcamenà pu* o e-mail
sim posio'horticulturamt@qmail.com

f - Nome completo e catqgoria Êo corllo do e-mail (eshnlante, profissional ou produtor rural);
II- Comprovmte de d€pôsito referefe ao valor da imerição.

Ress*lta-se qus a inscrição sçná realizada rcmente via site da Uniselva, com a necessidade de
preenchimento de dados como nome completo, CpF, endereço, dentre outros.

CONTATOS : simoosiohorticulturamt@smail.com

e-mail: glaucio genuncio@hohail.com

CuiabrL 05 de março de2ü20.

fur*á)/aa
Prof. Dr. Glaucio KCroGenuncio

Coordenador do Simpósio de de lv{ato Grosso
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4.r Niis haveni devotrrryão de taxa & imcriçÍic em hipótese alguma


