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1. Da organização geral 

 

a. Unidade Proponente: UFMT – Instituto de Ciências Humanas e Sociais do 

Campus Universitário do Araguaia 
 

b. Portarias e resoluções de aprovação do curso: Resolução CONSEPE nº 

165 de 26 de julho de 2021 
 

c. Objetivo do curso: Capacitar profissionais ligados direta ou indiretamente 

à gestão pública dos municípios de Mato Grosso e demais regiões, 

especialmente aqueles destinados, como regra geral, aos nos serviços 

públicos ligados a gestão público o mercado brasileiro. 

 

2. Das disposições preliminares 
 

a. Especificidades do processo seletivo:  
 

O processo seletivo será feito por meio de análise de currículo profissional e 

histórico escolar, por banca constituída por três professores do curso, a 

saber: Profa. Dra. Loyse Tussolini, Profa. Dra. Sandra Negri e Prof. Me. 

Marcel Carlos Lopes Felix. 

 

b. Referência de horário: Horário Oficial de Brasília. 
 

c. Datas importantes 
 

• Inscrições: 06 de setembro a 21 de novembro de 2022 
• Período de seleção: 22 a 24 de novembro de 2022 

• Divulgação do resultado da seleção: 25 de novembro de 2022 

• Período para recurso: 26 a 27 de novembro de 2022 
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• Divulgação do resultado da seleção: 28 de novembro de 2022. 

• Período de Matrícula: 29 de novembro de 01 a dezembro de 2022. 

• Aula inaugural: 02 de dezembro de 2022 (às 19 horas – horário de 

Brasília) 

• Aulas após as Festas de Final de ano: em fevereiro de 2023. 
 

3. Do público-alvo 
 

Portadores de diploma de Curso Superior. Para inscrição serão aceitos 

declaração ou atestado expedidos pela Instituição de Ensino Superior, desde 

que conste a integralização, acompanhado do histórico escolar. 

 
4. Do número de vagas 

 

a. Total de vagas: 180 

b. Das vagas sem ônus: das 180 vagas - 18 vagas do curso serão 

preenchidas por alunos bolsistas (09 vagas para alunos que estejam em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica e 09 vagas para servidores da 

UFMT), conforme aprovação no processo seletivo. 

 

5. Do investimento 
 

Serão cobrados do aluno: 

a) taxa de matrícula: R$ 150,00 (cem e cinquenta reais); 

b) mensalidades: 14 (quatorze) parcelas de R$ 310,00 (trezentos e dez 

reais). Perfazendo um total de investimento de R$ 4.490,00 (quatro mil, 

quatrocentos e noventa reais). 

 

6. Das inscrições para o processo seletivo 
 

a. Orientações e procedimentos a serem seguidos 
 

• Período e local das inscrições 
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O período de inscrição é até 21 de novembro de 2022, com envio da 

documentação e ficha de inscrição assinada para o e-mail 

posgestao2022@gmail.com 

• Documentos exigidos 
 

1) Cópia do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido no 

país ou declaração expedida pelo órgão responsável pelo registro escolar 

da instituição, 

2) Cópia do diploma de conclusão de curso de graduação revalidade por 

instituição nacional credenciada, quando tratar-se de diploma obtido no 

exterior, 

3) Histórico escolar da graduação, 

4) Cópia da carteira de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física; 

5) Cópia da certidão de nascimento ou casamento, em caso de alteração no 

sobrenome, 

6) Curriculum Vitae com documentação comprobatório, 

 
Observação: Para os interessados que pleitearem concorrer às vagas 

destinadas para aqueles que estejam em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, necessitam encaminhar também: 
 

1) Comprovante de renda familiar, 

2) Cópia da carteira do trabalho. 
 

O processo de inscrição e seleção será da mesma forma para todos os 

candidatos: pagantes, não pagantes. 

Serão automaticamente indeferidas as inscrições com documentação 

faltante. 
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7. Do processo seletivo específico 
 

a. Dos critérios de seleção:  
 

O processo seletivo será feito por meio de análise de currículo profissional 

e histórico escolar, por banca constituída por três professores do curso, a 

saber: Profa. Dra. Loyse Tussolini, Profa. Dra. Sandra Negri e Prof. Me. 

Marcel Carlos Lopes Félix. 
 

b. Dos critérios para comprovação de carência financeira:  
 

Deve ser comprovado renda familiar igual ou inferior a 1,5 salários-

mínimos per capta, por meio de comprovante de renda e cópia da carteira de 

trabalho. 
 

c. Da classificação final no processo seletivo: 
 

Em caso de empate, a preferência de vaga será ao candidato de maior 

idade. Os candidatos classificados estarão aptos para realizar a matrícula no 

curso. 
 

8. Dos recursos administrativos 
 

Caso o candidato não seja aprovado na seleção, cabe recorrer no período 

de 26 a 27 de novembro de 2022, via e-mail (posgestao2022@gmail.com), 

anexando justificativa e documentos necessários para comprovar o recurso. 

 
9. Da divulgação do resultado final do processo seletivo 

 

• No dia 25 de novembro de 2022 será publicado no site 

(https://www.ufmt.br/curso/pospub) a classificação final do processo seletivo. 
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10. Da matrícula 

 

a. Das orientações e procedimentos a serem seguidos 
 

• Período matrícula: a partir de 29 de novembro de 01 a dezembro de 2022 

pelo site da UNISELVA (https://web.fundacaouniselva.org.br/) 
 

 

• Documentos exigidos:  
 

1) Formulário de matrícula devidamente preenchido, 

2) Foto atual, 

3) Comprovante de endereço, 

4) Comprovante de pagamento da taxa de matrícula de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) por meio de depósito para a conta única da UFMT, por 

meio de guia de recolhimento fornecida pela Fundação Uniselva 

(https://web.fundacaouniselva.org.br/ ) 

 

11. Da estrutura de funcionamento do curso  
 

a) Da duração do curso: mínima de 375 horas.  
 

• Das aulas: serão realizadas de forma síncronas pela Plataforma 

MOODLE® - (AVA-UFMT), como regra geral quinzenalmente, nas sextas-

feiras das 18h às 22h e nos sábados das 8h às 12h e das 13h às 18h. 

• Do trabalho individual de conclusão de curso: no formato de artigo 

científico a ser apresentado e defendido diante de banca examinadora no 

limite temporal do curso. 

 

12. Das exigências para obtenção do certificado de conclusão do curso 
 

a) Deter frequência mínima correspondente a 75% da carga horária para 

cada uma das disciplinas ministradas, 
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b) Obter nota mínima “7,0” pontos em cada disciplina, observados os 

critérios estabelecidos pelos docentes, 

c)  Confeccionar Trabalho de Conclusão do Curso no formato de artigo 

científico (TCAC) a ser apresentado e defendido diante de banca 

examinadora no limite temporal do curso, 

d) O TCAC será aprovado com nota mínima de “7,0” (sete pontos inteiros), 

contendo entre 15 e 25 páginas, versando sobre um dos temas estudados 

no curso e que tenha consonância entre a área de interesse do aluno e 

as perspectivas do professor orientador escolhido, preferencialmente, 

dentre os ministrantes do curso. O TCAC, observadas as normas internas 

da UFMT, será confeccionado individualmente e ou em equipe de até 04 

(quatro) componentes, sendo que as normas de redação científica serão 

apresentadas na disciplina de “Trabalho de Curso I e Regras de 

Metodologia Científica”, 

e) Ter efetuado o pagamento da taxa de matrícula e das 14 (quatorze) 

parcelas de mensalidade. 
 

13. Disposições Finais 
 

A UFMT se reserva ao direito de alterar a data de início do curso ou 

cancelá-lo na hipótese de não atingir o número mínimo de alunos necessários 

à cobertura dos custos envolvidos, sendo garantida ao aluno a devolução dos 

valores pagos. 

Barra do Garças/MT, 20 de outubro de 2022. 

 

 Profa. Dra. Sandra Negri 
Coordenadora do Curso 

 

Profa. Dra. Loyse Tussolini 
Vice-Coordenadora do Curso 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
LATO SENSU 

Curso de Especialização pretendido: 

Instituto/Faculdade: Departamento: 

Nome: 

Data de nascimento: Nacionalidade: Naturalidade: UF: 

CPF: RG: Data de 
emissão: 

Órgão emissor: UF: 

Passaporte: País: Título eleitoral: Zona: Cidade: UF: 

Filiação 

Pai: 

Mãe: 
 
Sexo 

 Masculino Estado civil  Solteiro  Viúvo 
 Feminino  Casado  Outro 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Cidade: UF: 

Telefone: Celular: Fax: 

E-mail: 

Formação: Profissão: 

Instituição/Empresa onde trabalha: 

Telefone: Celular: Fax: 

E-mail: 

Local e data: Assinatura: 
 

 


