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Retificação nº 1:
Edital de Seleção 2021 – MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA

A Coordenação do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva, do Instituto
de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso, de acordo com o artigo 37
da Constituição Federal, junto à Comissão Organizadora do Processo Seletivo de
Mestrado 2021, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação do Edital de
Seleção 2021 - MESTRADO.

ONDE SE LÊ:

4 INSCRIÇÃO
4.1 DATA E LOCAL
As inscrições serão feitas entre os dias 05 a 09 de outubro de 2020, exclusivamente
por meio de processo iniciado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI/UFMT). Só
serão recebidas as inscrições encaminhadas até às 23h59min do dia 09 de outubro de
2020.

LEIA-SE:
4 INSCRIÇÃO
As inscrições serão feitas entre os dias 05 a 16 de outubro de 2020, exclusivamente
por meio de processo iniciado no Sistema Eletrônico de Informações (SEI/UFMT). Só
serão recebidas as inscrições encaminhadas até às 23h59min do dia 09 de outubro de
2020.

ONDE SE LÊ:
[...]
No dia 13 de outubro de 2020 será divulgada a listagem das Inscrições Deferidas e
Indeferidas na página oficial da UFMT (https://www.ufmt.br/publicacoes?page=1) e na
página do PPG em Saúde Coletiva (https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=ppgsc).
Caberá recurso em relação ao indeferimento da inscrição, que deverá ser dirigido à
Coordenação do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva, por meio de
processo instruído e protocolado no SEI/UFMT, até às 23h59min do dia 14 de outubro
de 2020. O pedido deverá ser justificado, e indicar com precisão o ponto sobre o qual
versa a reclamação. O recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de forma
clara e objetiva, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. O resultado
dos recursos contra indeferimento de inscrição será publicado no dia 16 de outubro de
2020 e será divulgado na página oficial da UFMT:

http://www.ufmt.br/isc
mailto:secretaria.ppgsc.ufmt@gmail.com


UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA

Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva

2

Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Campus Universitário – Bloco CCBS III – CEP 78.060-900 – Cuiabá-MT
Fone: (65) 3615-6252 – Site: www.ufmt.br/ppgsc – E-mail: secretaria.ppgsc.ufmt@gmail.com

 

(https://www.ufmt.br/publicacoes?page=1) e na página do PPG em Saúde Coletiva
(https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=ppgsc).

LEIA-SE:
[...]
No dia 20 de outubro de 2020 será divulgada a listagem das Inscrições Deferidas e
Indeferidas na página oficial da UFMT (https://www.ufmt.br/publicacoes?page=1) e na
página do PPG em Saúde Coletiva (https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=ppgsc).
Caberá recurso em relação ao indeferimento da inscrição, que deverá ser dirigido à
Coordenação do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva, por meio de
processo instruído e protocolado no SEI/UFMT, até às 23h59min do dia 21 de outubro
de 2020. O pedido deverá ser justificado, e indicar com precisão o ponto sobre o qual
versa a reclamação. O recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de forma
clara e objetiva, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. O resultado
dos recursos contra indeferimento de inscrição será publicado no dia 23 de outubro de
2020 e será divulgado na página oficial da UFMT:
(https://www.ufmt.br/publicacoes?page=1) e na página do PPG em Saúde Coletiva
(https://www1.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=ppgsc).

ONDE SE LÊ:
8. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA
Período para cadastro de usuário externo no Sistema Eletrônico de
Informação - SEI

17 de setembro de 2020 a 06
outubro de 2020

Período para cadastro de usuário externo no Sistema Eletrônico de
Informação – SEI - que solicitará isenção de inscrição

17 de setembro de 2020 a 26 de
setembro de 2020

Pedidos de isenção da taxa de inscrição 28 e 29 de setembro de 2020

Divulgação: Resultado de pedidos de isenção da taxa de inscrição 30 de setembro de 2020

Recurso do resultado de pedidos de isenção da taxa de inscrição 1º de outubro de 2020

Resultado do recurso do pedido de isenção da taxa de inscrição 02 de outubro de 2020

Período de inscrições (processo SEI) 05 a 09 de outubro de 2020

Divulgação: inscrições deferidas e indeferidas 13 de outubro de 2020

Prazo para recurso – Inscrições Indeferidas 14 de outubro de 2020

Divulgação: Resultado do recurso – Inscrições Indeferidas 16 de outubro de 2020

PRIMEIRA ETAPA: Avaliação da questão dissertativa e anteprojeto 26 a 30 de outubro de 2020

Divulgação: resultado da primeiraetapa 04 de novembro de 2020

Prazo para recurso – primeira etapa 05 de novembro de 2020

Divulgação: resultado do recurso – primeira etapa 06 de novembro de 2020

http://www.ufmt.br/isc
mailto:secretaria.ppgsc.ufmt@gmail.com
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Divulgação das instruções de acesso à arguição 06 e 07 de novembro de 2020

SEGUNDA ETAPA: Arguição do anteprojeto, da questão dissertativa e
da carta de intenções

11, 12 e 13 de novembro de
2020

Divulgação: resultado da segundaetapa 18 de novembro de 2020

Prazo para recurso – segunda etapa 19 de novembro de 2020

Divulgação: resultado de recurso – segunda etapa 23 de novembro de 2020

TERCEIRA ETAPA: Análise do Currículo 24 e 25 de novembro de 2020

Divulgação: candidatos classificados na terceira etapa 26 de novembro de 2020

Prazo para recurso – terceira etapa 27 de novembro de 2020

Divulgação: resultado de Recurso – terceira etapa 30 de novembro de 2020

Resultado Final - Divulgação 02 de dezembro de 2020

Prazo para recurso – Resultado Final 03 de dezembro de 2020

Divulgação: resultado de recurso – Resultado Final 07 de dezembro de 2020

Resultado Finalapós análise dos recursos 08 de dezembro de 2020

Período de matrícula no curso (Processo SEI) 15 a 19 de fevereiro de 2021

Início período letivo 2021/1 – previsto 08 de março de 2021

LEIA-SE:
8. CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA
Período para cadastro de usuário externo no Sistema Eletrônico de
Informação - SEI

17 de setembro de 2020 a 06
outubro de 2020

Período para cadastro de usuário externo no Sistema Eletrônico de
Informação – SEI - que solicitará isenção de inscrição

17 de setembro de 2020 a 26 de
setembro de 2020

Pedidos de isenção da taxa de inscrição 28 e 29 de setembro de 2020

Divulgação: Resultado de pedidos de isenção da taxa de inscrição 30 de setembro de 2020

Recurso do resultado de pedidos de isenção da taxa de inscrição 1º de outubro de 2020

Resultado do recurso do pedido de isenção da taxa de inscrição 02 de outubro de 2020

Período de inscrições (processo SEI) 05 a 16 de outubro de 2020

Divulgação: inscrições deferidas e indeferidas 20 de outubro de 2020

Prazo para recurso – Inscrições Indeferidas 21 de outubro de 2020

Divulgação: Resultado do recurso – Inscrições Indeferidas 23 de outubro de 2020

PRIMEIRA ETAPA: Avaliação da questão dissertativa e anteprojeto 26 a 30 de outubro de 2020

Divulgação: resultado da primeira etapa 04 de novembro de 2020

http://www.ufmt.br/isc
mailto:secretaria.ppgsc.ufmt@gmail.com
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Prazo para recurso – primeira etapa 05 de novembro de 2020

Divulgação: resultado do recurso – primeira etapa 06 de novembro de 2020

Divulgação das instruções de acesso à arguição 06 e 07 de novembro de 2020

SEGUNDA ETAPA: Arguição do anteprojeto, da questão dissertativa e
da carta de intenções

11, 12 e 13 de novembro de
2020

Divulgação: resultado da segunda etapa 18 de novembro de 2020

Prazo para recurso – segunda etapa 19 de novembro de 2020

Divulgação: resultado de recurso – segunda etapa 23 de novembro de 2020

TERCEIRA ETAPA: Análise do Currículo 24 e 25 de novembro de 2020

Divulgação: candidatos classificados na terceira etapa 26 de novembro de 2020

Prazo para recurso – terceira etapa 27 de novembro de 2020

Divulgação: resultado de Recurso – terceira etapa 30 de novembro de 2020

Resultado Final - Divulgação 02 de dezembro de 2020

Prazo para recurso – Resultado Final 03 de dezembro de 2020

Divulgação: resultado de recurso – Resultado Final 07 de dezembro de 2020

Resultado Final após análise dos recursos 08 de dezembro de 2020

Período de matrícula no curso (Processo SEI) 15 a 19 de fevereiro de 2021

Início período letivo 2021/1 – previsto 08 de março de 2021

Comissão Organizadora do Processo Seletivo de
Mestrado de 2021

Prof.ª Dr.ª Ana Paula Muraro (Presidente da Comissão);

Prof. Dr. Luís Henrique da Costa Leão (Diversidade Sócio-Cultural, Ambiente e Trabalho);

Prof.ª Dr.ª Karine Wlasenko Nicolau (Política e Gestão em Saúde);

Prof. Dr. Pablo Cardozo Rocon (Política e Gestão em Saúde);

Prof.ª Dr.ª Bárbara da Silva Nalin de Souza (Estudos do Processo Saúde-Doença nas
Populações);

Prof.ª Dr.ª Francine Nesello Melanda (Estudos do Processo Saúde-Doença nas Populações).

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

http://www.ufmt.br/isc
mailto:secretaria.ppgsc.ufmt@gmail.com

