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EDITAL N° 002/2014 - UNEMAT/COVEST
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - 2014/2
Modalidade de Ensino a Distância - DEAD
1. DA ABERTURA
A Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, por meio da Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares COVEST, faz saber, pelo presente Edital, aprovado pela Portaria n°. 1538/2014 - Reitoria, que estarão abertas as
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 2014/2, Ensino a Distância – DEAD, por meio da modalidade de seleção
pelos resultados obtidos no Ensino Médio – Histórico Escolar, aos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino
Médio ou equivalente e aos portadores de diploma de Curso Superior.
2. DO CURSO E DAS VAGAS
2.1 O Processo Seletivo Simplificado 2014/2, oferecerá 50 (cinquenta) vagas, para matrícula no período letivo
acadêmico de 2014/2, no curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade de ensino a distância - DEAD, sendo que,
40% (quarenta) do total destas vagas são destinadas para ampla concorrência, 25% (vinte e cinco) do total destas vagas
são destinadas para candidatos optantes ao PIIER – Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial e 35% (trinta e
cinco) do total destas vagas são destinadas para candidatos oriundos de escolas públicas, conforme distribuição abaixo:
POLO DE APOIO PRESENCIAL – UAB/DIAMANTINO
25%

CURSO

PIIER
Licenciatura em Pedagogia

13

VAGAS OFERECIDAS
35%
40%
SISTEMA
ACADÊMICO
TOTAL
Escola
Ampla
Pública Concorrência
17

20

50

Semestral

2.2. Do preenchimento das vagas
2.2.1 Todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado 2014/2, independente de sua opção às vagas do
PIIER e escola pública, concorrerão às vagas de ampla concorrência.
2.2.2 As vagas oferecidas ao PIIER e a escola pública serão preenchidas pelos optantes da respectiva categoria que não
obtiverem aprovação no limite das vagas ofertadas para os candidatos de ampla concorrência.
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
3.1 As inscrições são isentas de cobrança de quaisquer taxas e serão realizadas unicamente via internet no endereço
eletrônico www.unemat.br/vestibular.
3.2 O candidato que desejar realizar sua inscrição, deverá obrigatoriamente, no período compreendido entre as 8
horas do dia 21/07/2014 e 23 horas e 59 minutos do dia 30/07/2014, requerer sua inscrição através do endereço
eletrônico www.unemat.br/vestibular, e ainda, após a inscrição, deverá enviar, via SEDEX ou AR, até o dia 31/07/2014,
os documentos exigidos no subitem 3.5 deste edital.
3.2.1 O SEDEX ou AR deverá ser postado, impreterivelmente, até o dia 31/07/2014.
3.2.2 O SEDEX ou AR deverá ser endereçado à Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares/COVEST, situada na
Av. Santos Dumont, s/n, Bairro: Santos Dumont - Cidade Universitária, CEP: 78.200-000 - Cáceres/MT.
3.3 O envio dos documentos, conforme subitem 3.2 é de responsabilidade exclusiva do candidato. A Assessoria de
Gestão de Concursos e Vestibulares da UNEMAT não se responsabiliza pelo extravio da documentação.
3.4 O formulário de inscrição on line, deverá ser preenchido de acordo com as determinações contidas neste Edital e
na própria página eletrônica de inscrição.
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3.4.1 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a
COVEST/UNEMAT do direito de excluí-lo do Processo Seletivo Simplificado 2014/2 se o preenchimento for efetuado
com dados incompletos ou incorretos, bem como se constatado posteriormente serem inverídicas as informações.
3.4.2 A idoneidade dos dados e dos documentos apresentados é de inteira responsabilidade do candidato,
respondendo o mesmo por qualquer irregularidade que, porventura, venha a ser constatada.
3.5 Dos documentos necessários para o Processo Seletivo Simplificado:

a)
b)
c)
d)

Requerimento de inscrição;
Fotocópia do Documento Oficial de Identidade - RG;
Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Fotocópia autenticada do Histórico Escolar, com indicação do ato legal que reconheceu ou autorizou o
funcionamento do curso ou da escola, que comprove sua regularidade nos órgãos fiscalizadores de cada
Estado (Conselhos Estaduais de Educação, Secretarias de Educação dos Estados da Federação, Gerência
Regional de Educação), seja por Lei, Decreto, Portarias, Resoluções.
3.5.1 Para candidato oriundo de cursos realizados no Exterior, deverão seguir as orientações do subitem 3.5 e:
I. Deverão conter o visto da Embaixada ou Consulado Brasileiro no país onde o candidato o cursou;
II. Deverão estar traduzidos para a Língua Portuguesa, por Tradutor Oficial Juramentado;
III. O Histórico Escolar deverá apresentar o parecer de equivalência de estudos, emitido pela Secretaria de Educação
do Estado ou Ministério da Educação Brasileiro.
3.5.2 Para candidato oriundo de cursos realizados em países que compõem o MERCOSUL (Argentina, Paraguai,
Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela), deverão seguir as orientações dos subitens 3.5 e 3.51,
entretanto, estão dispensados de apresentar a equivalência de estudos, conforme Parecer CNE 23/2005.
3.5.3 As fotocópias entregues não serão devolvidas em hipótese alguma.
3.6 Não será aceita inscrição condicional, efetuada via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo.
3.7 Em caso de mais de uma inscrição do mesmo candidato, será considerada a inscrição efetuada com data e horário
mais recentes. As demais serão canceladas automaticamente.
3.8 A Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares não se responsabilizará por requerimento de inscrição não
recebido por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, falhas de comunicação ou
congestionamento das linhas de comunicação.
3.9 A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, seus Anexos, Editais Complementares, comunicados oficiais da COVEST, e posteriores alterações, caso
ocorram, das quais não poderá alegar desconhecimento.
3.10 O candidato somente será considerado inscrito no Processo Seletivo Simplificado 2014/2 após ter cumprido todas
as instruções pertinentes neste Edital.
4. DAS AÇÕES AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
4.1 Em cumprimento a Resolução n. 017/2013 – CONEPE (Anexo II), dos 100% (cem por cento) das vagas para ingresso
nos cursos de Graduação na UNEMAT, 40% (quarenta por cento) para ampla concorrência, 25% (vinte e cinco por
cento) para estudantes que se enquadrem no Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial – PIIER e 35% (trinta e
cinco por cento) será destinada a estudantes de escolas públicas.
4.1.1 No caso de haverem vagas não preenchidas na categoria e, inexistirem número suficiente de classificados para
preenche-las, estas deverão ser distribuídas entre as demais categorias, respeitando-se a manutenção da
proporcionalidade, prevista no art. 1º da Resolução n. 017/2013, no momento da distribuição das vagas.
4.1.1.1 Quando for realizada a divisão das vagas não preenchidas em uma das categorias, para as demais, respeitada
proporcionalidade, as vagas que tiverem números decimais deverão ser arredondados para preenchimento de uma
vaga inteira na categoria que tiver a menor porcentagem de vagas do total.
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4.2 – PIIER: PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO ÉTNICO-RACIAL
4.2.1 Para concorrer a 25% das vagas reservadas ao PIIER, o candidato deverá optar pelo programa e autodeclarar-se
negro (a) no ato da inscrição.
4.2.1.1 O candidato somente concorrerá às vagas descritas no subitem 4.2.1, após confirmar a condição de candidato
cotista, por meio da autodeclaração no ato da inscrição.
4.2.3 As vagas previstas no subitem 4.2.1 serão preenchidas pelos optantes da respectiva categoria que não obtiverem
classificação no limite das vagas ofertadas para ampla concorrência.
4.2.4 Serão considerados negros para efeitos da Resolução n°. 200/2004 – CONEPE (Anexo I), os candidatos que se
enquadrarem como pretos ou pardos, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.
4.2.5 O candidato que não cumprir com o disposto no subitem 4.2.1 concorrerá automaticamente às vagas oferecidas
a ampla concorrência, não podendo alegar desconhecimento da informação.
4.2.6 A UNEMAT reserva-se o direito de, no ato da matrícula, exigir do candidato a comprovação dos documentos
exigidos no item 7.4.3. Caso esta situação não se confirme, o candidato estará automaticamente eliminado, sendo
convocado, para preencher a vaga, outro candidato, obedecendo à ordem de classificação.
4.2.7 Em qualquer momento, depois de realizada a matrícula, a UNEMAT poderá exigir do candidato optante pelo PIIER
que comprove a autenticidade das informações prestadas, em observância a Resolução n°. 200/2004 – CONEPE (Anexo
I), conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sob pena de ser deflagrado
processo administrativo pelo órgão competente, sendo assegurada a ampla defesa, visando a apuração dos fatos e
aplicação das sanções cabíveis.
4.3 – ESCOLA PÚBLICA
4.3.1 Para concorrer a 35% das vagas reservadas a estudantes de escolas públicas, o candidato deverá optar por esta
categoria no ato da inscrição e comprovar no ato da matrícula que concluiu o ensino fundamental e médio
integralmente em escola pública.
4.3.1.1 Os alunos que estudaram em escola privada com bolsa são impedidos de concorrer às vagas para estudantes de
escola pública.
4.3.2 O conceito de escola pública se baseia na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - instituição de ensino
criada ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos termos do inciso I, do art. 19, da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996.
4.3.3 As vagas previstas no subitem 4.3.1 serão preenchidas pelos optantes da respectiva categoria que não obtiverem
classificação no limite das vagas ofertadas para ampla concorrência.
4.3.4 A UNEMAT reserva-se o direito de, no ato da matrícula, exigir do candidato a comprovação dos documentos
exigidos no item 7.4.4. Caso esta situação não se confirme, o candidato estará automaticamente eliminado, sendo
convocado, para preencher a vaga, outro candidato, obedecendo à ordem de classificação.
5. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
5.1 A seleção será realizada por uma Banca Examinadora composta por professores da UNEMAT, designada pela
PROEG/COVEST especialmente para essa finalidade, tendo como base as informações contidas no histórico escolar do
ensino médio do candidato.
5.2 Os documentos serão avaliados pela Banca Examinadora constituída por 03 (três) docentes com formação em
licenciatura, preferencialmente com graduação ou pós-graduação stricto sensu na área da educação.
5.3 A pontuação final do candidato será a média aritmética dos pontos atribuídos pelos 03 (três) examinadores,
considerando o último ano cursado no ensino médio.
5.3.1 Para avaliação serão consideradas as seguintes matérias: Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira,
Física, Matemática, História, Geografia, Química e Biologia.
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5.3.2 Caso o candidato não tenha cursado uma das matérias relacionadas no subitem 5.3.1 no último ano do ensino
médio, será considerada a nota obtida no ano anterior.
5.4 Em caso de apresentação de histórico escolar de ensino médio com organização curricular nas áreas de
conhecimento definidas na Resolução CEB 03/1998, serão utilizadas as notas:
a) da área de conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias para as matérias Língua Portuguesa e
Literatura e Língua Estrangeira;
b) da área de conhecimento Ciências da Natureza e suas Tecnologias para as matérias Física, Química e Biologia;
c) da área de conhecimento Ciências Humanas e suas Tecnologias para as matérias História e Geografia;
d) da área de conhecimento Matemática e suas Tecnologias para a matéria Matemática.
5.5 Para efeito de avaliação, aos históricos escolares cujos conceitos não venham acompanhados da respectiva
legenda ou equivalência numérica, serão aplicados os valores constantes da tabela abaixo:
CONCEITO
NOTA
A
8,0 a 10,0
B
6,0 a 7,9
C
4,0 a 5,9
D
2,0 a 3,9
E
0,0 a 1,9
5.6 O histórico escolar que não constar de notas e/ou conceitos, o candidato deverá obter um documento da
Secretaria de Educação, Assessoria Pedagógica ou Cefapro com conceito ou nota para participar do Processo Seletivo.
5.6.1 O candidato que não obtiver a documentação de que trata o subitem 5.6, poderá participar da seleção,
entretanto, permanecerá no final do resultado, sob o critério de maior idade para desempate entre os candidatos
nesta condição.
5.7 A classificação final dos candidatos dar-se-á em ordem decrescente a partir da média aritmética do histórico do
ensino médio, até o limite das vagas ofertadas.
5.7.1 Ocorrendo empate na classificação final terá preferência o candidato que se enquadrar na seguinte ordem:
a) Maior nota na disciplina de Português;
b) Maior idade.
6. DO RESULTADO FINAL
6.1 Para o processamento do resultado final do Processo Seletivo Simplificado serão adotados os mesmos critérios
para candidatos optantes ao PIIER, escola pública e da ampla concorrência.
6.2 Calculado o resultado final, serão listados os candidatos por PIIER, escola pública e ampla concorrência, em ordem
decrescente dos pontos finais obtidos, considerando-se o desempenho dos candidatos para preenchimento das vagas
de ampla concorrência.
6.3 Os candidatos optantes ao PIIER e escola pública serão ordenados, em classificação específica, bem como na
classificação geral.
6.4 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado 2014/2 será divulgado no endereço eletrônico
www.unemat.br/vestibular, através de listagem em ordem alfabética dos candidatos aprovados no limite de vagas
oferecidas, conforme subitem 2.1, a partir do dia 11/08/2014.
6.4.1 O resultado terá validade para ingresso do candidato na UNEMAT, modalidade de ensino a distância, no período
letivo acadêmico de 2014/2.
7. DA MATRÍCULA
7.1 Após a divulgação do resultado do Processo Seletivo terão início as convocações para matrículas que serão
realizadas para o preenchimento das vagas, respeitada, rigorosamente, as datas previstas no Calendário Acadêmico
2014/2.
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7.2 Perderá o direito à matrícula o candidato que não apresentar todos os documentos exigidos, ou não realizá-la no
período determinado no Calendário Acadêmico 2014/2.
7.3 As matrículas deverão ser realizadas na Supervisão de Apoio Acadêmico do Polo onde o curso é vinculado, no
horário de expediente da respectiva Supervisão.
7.3.1 As convocações de chamadas são de responsabilidade da Supervisão de Apoio Acadêmico do Polo, cabendo a
Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares – COVEST, somente a publicação no endereço eletrônico
www.unemat.br/vestibular.
7.4. Dos Documentos Exigidos
7.4.1 O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula:
a) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia);
b) Histórico escolar do Ensino Médio (original e fotocópia);

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Certidão de nascimento ou casamento (original e fotocópia);
Documento de identidade (original e fotocópia);
Título de eleitor (original e fotocópia) desde que obrigado por lei;
Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (original e fotocópia);
Comprovante de quitação com o Serviço Militar (original e fotocópia) para o candidato do sexo masculino;
01 (uma) foto 3x4 recente.
CPF – cadastro de pessoa física (original e fotocópia).
7.4.2 Nos termos da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), é condição indispensável para formalização da matrícula, a
comprovação de escolaridade do Ensino Médio, portanto, será anulada a aprovação e desclassificado o candidato
que não apresentá-la.
7.4.3 O candidato optante ao PIIER deverá apresentar os documentos elencados no subitem 7.4.1 e:
a) Autodeclaração do grupo racial a que pertence (Anexo III);
b) Formulário Socioeconômico, devidamente preenchido (Anexo IV) e;
c) Declaração expedida pela escola que comprove ter cursado o Ensino Fundamental e Médio exclusivamente em
escolas públicas ou que os tenha cursado em estabelecimentos particulares, com bolsa de estudo total ou parcial ou
comprovar residência mínima de 3 (três) anos no Estado de Mato Grosso, por meio de um dos documentos abaixo:
1) Comprovante de aluguel;
2) Comprovante de financiamento;
3) Declaração de residência cedida ou própria;
4) Comprovante de água, luz ou telefone.
7.4.4 O candidato optante a Escola Pública deverá entregar os documentos elencados no subitem 7.4.1 e como
comprovação da escola pública deverá entregar:
a) Histórico Escolar do Ensino Fundamental, em que conste que todas as séries/fases/ciclos que compõem este
nível de ensino foram cursadas integralmente em escola pública;
b) Histórico Escolar do Ensino Médio, em que conste que todas as séries/fases/ciclos que compõem este nível de
ensino foram cursadas integralmente em escola pública.
7.4.5 De acordo com a Normatização Acadêmica da UNEMAT, fica vedada a realização simultânea de matrícula em mais
de um curso oferecido pela UNEMAT.
8. INÍCIO DO PERÍODO LETIVO
8.1 O período Letivo 2014/2 terá início no dia 15/08/2014.
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9. DOS CASOS OMISSOS E DA VIGÊNCIA
9.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e Assessoria de Gestão de
Concursos e Vestibulares da Universidade do Estado de Mato Grosso.
9.2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
9.3 Fazem parte deste Edital:
a) Anexo I – Resolução nº. 200/04 – CONEPE.
b) Anexo II – Resolução nº. 017/2013 – CONEPE.
c) Anexo III – Autodeclaração.
d) Anexo IV - Formulário Socioeconômico.
e) Anexo V - Do Calendário de Atividades.

Cáceres/MT, 14 de Julho de 2014.

Prof. Dr. Dionei José da Silva

Reitor da Unemat
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ANEXO I
RESOLUÇÃO Nº. 200/2004 – CONEPE
Alterada pela
Resolução nº
032/2007-CONEPE

Aprova o Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial da
Universidade do Estado de Mato Grosso.

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEPE, da Universidade do Estado de Mato Grosso –
UNEMAT, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Processo s/n, a Portaria nº 328/2004 e decisão do
Conselho tomada em sessão ordinária do CONEPE realizada nos dias 13 e 14 de dezembro de 2004.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial da Universidade do Estado de
Mato Grosso-UNEMAT.
CAPÍTULO I
DO ACESSO
Art. 2º Disponibilizar, a partir do Concurso Vestibular 2005/2 e por um período de 10(dez) anos,
25%(vinte e cinco) por cento das vagas de todos processos seletivos da UNEMAT, para estudantes negros, em cada
um dos cursos regulares de graduação, modalidades diferenciadas e turmas especiais oferecidos por esta
Instituição de Ensino Superior, excetuando-se o 3º grau Indígena.
§1° Serão considerados negros, para efeitos desta Resolução, os candidatos que se enquadrarem
como pretos ou pardos, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.
§2º No ato da inscrição aos processos seletivos da UNEMAT, o candidato negro que desejar
concorrer às vagas previstas no caput deste artigo deverá fazer a opção no formulário de inscrição e fazer a autodeclaração do grupo racial a que pertence.
§3º Estão aptos a candidatar-se às vagas previstas no caput deste artigo os estudantes:
I.

que tenham feito seus cursos Fundamental e Médio exclusivamente em escolas públicas ou;

II. que comprovem residência no Estado de Mato Grosso, há pelo menos três anos ou;
III. que tenham cursado o ensino Fundamental e Médio em estabelecimentos particulares, com
bolsa de estudo total ou parcial.
§4º No ato da inscrição aos processos seletivos da UNEMAT, o estudante que desejar concorrer às
vagas previstas no caput deste artigo deverá fazer a opção no formulário de inscrição e apresentar a documentação
solicitada no Edital do Processo Seletivo, quando exigida.
§5º A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, através da COVEST e em parceria com o Conselho
Estadual dos Direitos do Negro, é a responsável pela ratificação da opção expressa pelos optantes das cotas.
Art. 3º Todos os candidatos que se submeterem aos processos seletivos para os cursos regulares de graduação,
modalidades diferenciadas e turmas especiais e que não tenham sido eliminados segundo as normas desses
processos, serão ordenados, independentemente de sua opção quanto ao disposto no artigo 2º desta Resolução,
em uma classificação geral, conforme pontuação obtida segundo as normas de cada processo seletivo.
Art. 4º As vagas previstas no artigo 1º desta Resolução serão preenchidas pelos optantes da
respectiva categoria que não obtiverem classificação no limite das vagas ofertadas para os candidatos não-cotistas.
(NR)*
*Nova Redação dada pela Resolução nº 032/2007-CONEPE
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Art. 5º As vagas restantes, inclusive aquelas resultantes de não haver candidatos em condições de
preencher as vagas previstas no artigo 2º, serão preenchidas pelos candidatos que obtiverem a melhor classificação
geral, excetuando-se aqueles já contemplados com as vagas a que se refere o artigo 3º.
Art. 6º As chamadas complementares serão preenchidas seguindo-se apenas a ordem de
classificação prevista no artigo 3º.
Art. 7º O disposto no artigo 2º desta Resolução não se aplica aos estudantes que realizaram a opção
pelas cotas e obtiveram confirmação da mesma, classificados no limite das vagas ofertadas nos cursos regulares,
modalidades diferenciadas e turmas especiais, excetuando-se o 3º grau Indígena.
CAPÍTULO II
DA PERMANÊNCIA
Art. 8º A UNEMAT deverá implementar programa de apoio acadêmico para todos os estudantes que
demonstrarem dificuldades no acompanhamento das disciplinas, independente de sua opção quanto ao disposto
no artigo 2º desta Resolução.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 9º A fim de concretizar os objetivos colimados por esta Resolução, a UNEMAT adotará as
seguintes ações:
I. Implementar um programa acadêmico destinado a observar o funcionamento das ações
afirmativas, avaliar seus resultados, identificar aspectos que prejudiquem sua eficiência e sugerir ajustes e
modificações, apresentando, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, relatórios anuais de avaliação, os quais
serão disponibilizados por meios eletrônicos e divulgados por meio impresso;
II. Criar junto à CACE uma Ouvidoria cujo objetivo é promover a plena inclusão no cotidiano
universitário de estudantes negros e pertencentes à outras minorias e categorias de estudantes vulneráveis na
Universidade;
III. Integrar em todos os documentos e materiais de divulgação oficiais referências às populações
atendidas nesse Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial com a finalidade de incentivar a inscrição dos
potenciais candidatos;
IV. Divulgar esse Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial nas escolas públicas e em toda a
rede de ensino do Estado de Mato Grosso;
V. Divulgar esse Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial, destinado a todos os membros da
Comunidade Universitária, com a finalidade de evitar ações de discriminação contra a população atendida pelo
Programa;
VI. Promover parceria com a escola de ensino Fundamental e Médio, através da Secretaria de
Estado de Educação e Secretarias Municipais de Educação e do próprio Ministério de Educação, no sentido de
aperfeiçoar a formação inicial e continuada de professores;
VII. Estimular o surgimento de iniciativas que promovam junto à escola pública, os objetivos
contidos na Lei nº 10.639/03, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afrobrasileira no ensino Fundamental e Médio.
Art. 10 Compete a Reitoria, através de Portaria, designar componentes para a comissão responsável
pelo estabelecimento de critérios para ingresso, através do sistema de reserva de vagas para candidatos negros.
Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em Cáceres/MT, 14 de dezembro de 2004.
Prof. Ms. Almir Arantes
Presidente do CONEPE
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ANEXO II
Alterada pela
Resolução nº 003/2014
Ad Referendum do CONEPE

RESOLUÇÃO Nº 017/2013 – CONEPE

Institui a Política de Ações Afirmativas da Universidade do Estado de
Mato Grosso – UNEMAT.
O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEPE, da Universidade do Estado de Mato Grosso –
UNEMAT, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão do Conselho tomada na 1.ª Sessão Ordinária
realizada no dia 12 de junho de 2013.
CONSIDERANDO a Constiuição da República Federativa do Brasil que, dentre os seus objetivos fundamentais,
estabelece “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação” (Art. 3º, inciso IV) e afirma o direitosocial a educação (Artigo 6º);
CONSIDERANDO a Lei nº 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial mediante, dentre outros fatores,
adoção de medidas, "implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das
desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de
comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros” (Art. 4º, inciso VII).
CONSIDERANDO a Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
CONSIDERANDO a Conferência Nacional de Educação (CONAE-2010), que em seu documento final aponta “a presença
das desigualdades raciais na Universidade brasileira e a necessidade de políticas de democratização do acesso e da
permanência nesse nível de ensino que visem à sua superação”. (p. 66);
CONSIDERANDO ainda que para a CONAE, “as instituições educativas e os sistemas de ensino devem colaborar
intensamente na democratização do acesso e das condições de permanência adequadas aos/às estudantes no tocante
à diversidade socioeconômica, etnicorracial, de gênero, cultural e de acessibilidade, de modo a efetivar o direito a uma
aprendizagem significativa, garantindo maior inserção cidadã e profissional ao longo da vida.” (p.63);
CONSIDERANDO a adesão da UNEMAT ao SISU e a necessidade de adequações às novas formas de ingresso por meio
das notas do ENEM;
R E S O L VE:
Art. 1º. Instituir a política de Ações Afirmativas da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT para o
ingresso no Ensino Superior.
Art. 2º. Dos 100% (cem por cento) das vagas para ingresso nos cursos de Graduação na UNEMAT, 40% (quarenta por
cento) para ampla concorrência, 25% (vinte e cinco por cento) para estudantes que se enquadrem no Programa de
Integração e Inclusão Étnico-Racial – PIIER e 35% (trinta e cinco por cento) será destinada a estudantes de escolas
públicas.
Art. 3º. Para concorrer às vagas destinadas a estudantes de escolas públicas, o candidato deverá comprovar que
concluiu o ensino fundamental e médio integralmente em escola pública.
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§1º. Os alunos que estudaram em escola privada com bolsa são impedidos de concorrer às vagas para estudantes de
escola pública.
§2º. No ato da inscrição aos processos seletivos da UNEMAT, o candidato que desejar concorrer às vagas específicas
para estudantes de escolas públicas deverá fazer a opção no formulário de inscrição, destinada para esse fim.
§3º. Todos os candidatos que se submeterem aos processos seletivos para os cursos regulares de graduação,
modalidades diferenciadas e turmas especiais e que não tenham sido eliminados segundo as normas desses processos,
serão ordenados em qualquer dos casos previstos no art. 2º, em uma classificação geral – ampla concorrência –
conforme pontuação obtida segundo as normas de cada processo seletivo.
§4º. As vagas previstas para alunos de escolas públicas serão preenchidas pelos candidatos que obtiverem o melhor
desempenho dentre os optantes da respectiva categoria, e que não alcançarem nota suficiente para ingressar nas
vagas de ampla concorrência.
Art. 4º. Na distribuição das vagas existentes na seleção de entrada da UNEMAT, conforme porcentagem prevista no art.
1º, os números decimais deverão ser arredondados para complementar uma vaga inteira para a categoria com a menor
porcentagem do total de vagas, ficando as vagas assim distribuídas:
I – no vestibular com total de 30 (trinta) vagas abertas, estas serão distribuídas da seguinte forma:
a) 8 (oito) vagas para o Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial – PIIER;
b) 10 (dez) vagas para estudantes de escolas públicas;
c) 12 (doze) vagas para ampla concorrência.
II – no vestibular com total de 40 (quarenta) vagas abertas, estas serão distribuídas da seguinte forma:
a) 10 (dez) vagas para o Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial – PIIER;
b) 14 (quatorze) vagas para estudantes de escolas públicas;
c) 16 (dezesseis) vagas para ampla concorrência.
III – no vestibular com total de 50 (cinquenta) vagas abertas, estas serão distribuídas da seguinte forma:
a) 13 (treze) vagas para o Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial – PIIER;
b) 17 (dezessete) vagas para estudantes de escolas públicas;
c) 20 (vinte) vagas para ampla concorrência.
Parágrafo Único: Caso a UNEMAT abra o total de vagas superior ou inferior ao previsto nos incisos do presente artigo,
deverá aplicar a regra prevista no caput. (Alteração pela Resolução n. 003/2014 – Ad Referendum do CONEPE).
§1º. Caso a UNEMAT abra o total de vagas superior ou inferior ao previsto nos incisos do presente artigo, deverá aplicar
a regra prevista no caput. (Alteração pela Resolução n. 003/2014 – Ad Referendum do CONEPE).
§2º. A distribuição de vagas previstas nos incisos I a III deverão ser aplicados aos ingressos dos candidatos participantes
do vestibular realizado pela UNEMAT. (Inclusão pela Resolução n. 003/2014 – Ad Referendum do CONEPE).
§3º. A distribuição das vagas para os ingressantes participantes do Sistema de Seleção Unificada – SiSU/MEC, deverá
seguir o arredondamento aplicado pelo sistema específico fornecido pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC.
(Inclusão pela Resolução n. 003/2014 – Ad Referendum do CONEPE).
Art. 5º. No caso de haverem vagas não preenchidas em uma das categorias previstas no art. 1º e, inexistirem número
suficiente de classificados para preenche-las, estas deverão ser distribuídas entre as demais categorias, respeitando-se
a manutenção da proporcionalidade, prevista no art. 1º, no momento da distribuição das vagas.
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Parágrafo Único: Quando for realizada a divisão das vagas não preenchidas em uma das categorias, para as demais,
respeitada proporcionalidade, as vagas que tiverem números decimais deverão ser arredondados para preenchimento
de uma vaga inteira na categoria que tiver a menor porcentagem de vagas do total.
Art. 6º. A distribuição das vagas ociosas será publicada em edital específico, com regras próprias, respeitando a
proporcionalidade na distribuição das vagas, conforme previsão do art. 4º e do art. 5º.
Art. 7º. Será instituída pelo CONEPE uma Comissão composta por 2 (dois) docentes, 1 (um) PTES e 1 (um) aluno para
elaborar uma proposta de acompanhamento dos alunos beneficiados com as ações afirmativas com mandato de 2
(dois) anos, prorrogados por igual tempo.
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em Cáceres/MT, 12 de junho de 2013.

Prof. Me. Adriano Aparecido Silva
Presidente do CONEPE
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ANEXO III
AUTODECLARAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2014/2

Nome do Candidato:

Inscrição:

Documento de Identidade (número / órgão expedidor / UF):

Telefone com DDD:

Celular com DDD:

Curso:
Declaro ser negro (a), de acordo com a classificação oficial do IBGE, isto é, ser de cor preta ou
parda. Declaro que desejo me inscrever no Processo Seletivo Simplificado 2014/2 da Universidade do Estado de Mato
Grosso – UNEMAT, para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas para estudantes negros. Declaro estar ciente
que informações prestadas e que não correspondam à verdade dos fatos implicarão no cancelamento da matrícula, em
caso de aprovação, e instauração do correspondente processo, conforme o artigo 299 do Código Penal. Declaro, por
fim, conhecer e aceitar todas as regras estabelecidas no Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado 2014/2 e
aquelas contidas nos Editais Complementares. Por fim, declaro concordar com a divulgação de minha condição de
optante pelo sistema de cotas para negros.

Local e Data: ____________________________/_____/____/2014.

______________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO IV
FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO
Atenção: É obrigatório o preenchimento de todos os itens deste Formulário sob pena de não ser avaliado o Processo.
I - IDENTIFICAÇÃO DO/A ESTUDANTE
Nome:___________________________________________________________________________________________
Curso:_________________________________________________________ Matrícula:__________________________
Data de nascimento:________/_______/_______
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )
Naturalidade:_________________________________________________Nacionalidade:________________________
CPF:______________________________________________ RG:_________________________________________
Telefone: Residencial: ( )____________________________Celular: ( )__________________________________
Email: ________________________________________________________________________________________
A sua cor/raça é: ( ) Branca ( ) Preta
( ) Parda
( ) Amarela ( ) Indígena.
Etnia: _________________________________________________________________________________________
1.1 Ingressou na UNEMAT por algum programa de ação afirmativa?
( ) Sim
( ) Não
1.1.2 Qual o Programa?
( ) Educação do Campo
( ) PIIER – cotas para negros
( ) PROESI – cotas para indígenas
( ) Escola Pública
1.2 Possui alguma deficiência?
( ) Sim
( ) Não
Se sim, qual é o tipo da deficiência: _________________________________________________________________
Necessita de atendimento especial: _________________________________________________________________
1.3 Você reside na cidade onde estuda?
( ) sim
( ) não
1.3.1 Se sim, como mora?
( ) Com a família (pais, cônjuge, filhos etc.)
( ) Individualmente, em residência mantida pela família.
( ) Individualmente, em residência mantida pelo aluno.
( ) Residência alugada com outras pessoas.
( ) Em pensionato/república
( ) Mora de favor
( ) Outra situação: Especifique: _____________________________________________________________________
1.3.2 Município de origem do/da estudante:
( ) Município onde se localiza o Campus Universitário
( ) Outro município de Mato Grosso
( ) Município localizado em outro estado
1.4 (Se o endereço for o mesmo da família preencher somente uma vez)
Rua/Av:___________________________________________________________________________N°_____________
Bairro________________________________________________Cidade______________________________________
Estado______________________________________________ CEP______________________________________
Telefone: ( )__________________________________________
Filiação:
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Nome do Pai:____________________________________________________________________________________
Nome da Mãe:__________________________________________________________________________________
Endereço da família
Rua_____________________________________________________________________________n°_______________
Bairro________________________________________________Município___________________________________
_ CEP: ________________UF________ Fones: ( ) _____________________ e ( )
_____________________________
1.5 Estado civil do/a aluno/a
Indique a sua situação civil:
( ) Solteiro/a sem filho/a(s)
( ) Solteiro/a com filho/a(s)
( ) Casado/a ou com companheiro/a sem filho/a(s)
( ) Casado/a, ou com companheiro/a com filho/a(s)
( ) Viúvo/a, desquitado/a, divorciado/a ou separado/a sem filho/a(s)
( ) Viúvo/a, desquitado/a, divorciado/a ou separado/a com filho/a(s)
1.5.1 Caso seja viúvo/a, desquitado/a, divorciado/a, ou separado/a com filho/a(s), ele/a(s) vive(m) com quem?
( ) Com o candidato/a
( ) Com o/a cônjuge ou companheiro/a
( ) Com outra pessoa
1.5.2 Recebe pensão para manutenção do(s) filho(s)?
( ) Sim.
( ) Não
II - HISTÓRICO ESCOLAR E SITUAÇÃO DO/A ESTUDANTE
2.1 Ensino Fundamental:
( ) Rural
( ) Urbana
( ) Escola Pública
( ) Escola Particular com bolsa
( ) Escola Particular sem Bolsa
2.2 Ensino Médio:
( ) Rural
( ) Urbana
( ) Escola Pública
( ) Escola Particular com bolsa
( ) Escola Particular sem Bolsa
2.3 Frequentou cursinho pré-vestibular?
( ) Não
( ) Sim, com bolsa
( ) Sim, sem bolsa
2.4. Curso na UNEMAT:
( ) Horário Integral
( ) Matutino
( ) Vespertino
( ) Noturno
Ano de ingresso na UNEMAT __________________
Período/semestre que está cursando ___________
2.5 Fez outro curso de nível superior?
( ) Sim
( ) Não
Qual?____________________________________________________________ Ano de conclusão: _______________
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Onde (Instituição de Ensino Superior): _________________________________
2.5.1 Foi bolsista em alguma modalidade durante a graduação concluída ?
( ) sim
( ) não
Indique a agência:
( ) CAPES ( ) CNPq ( ) FAPEMAT ( ) Outra. Qual: __________________________________________________
III - SITUAÇÃO PROFISSIONAL E DE RENDA DO/A ESTUDANTE
3.1 Experiência de trabalho
( ) Nunca trabalhou
( ) Trabalho eventual
( ) Empregado/a com vínculo empregatício
( ) Empregado/a sem vínculo empregatício
( ) Desempregado/a
( ) Aposentado/afastado ou pensionista
3.2 Outras fontes de rendimento
( ) Não tem outras fontes de rendimento
( ) Recebe outro tipo de Bolsa na Unemat
( ) Faz estágio com remuneração
( ) Recebe pensão
3.3 Como se situa em relação à renda familiar?
( ) Depende da família para se manter
( ) Contribui para a renda familiar
( ) Não contribui para a renda familiar, mas se mantém (Independente financeiramente)
( ) Mantém sozinho/a as despesas de sua família (Único/a mantenedor/a)
3.4 Recebe auxílio financeiro para se manter?
( ) Não
( ) Sim
3.4.1 Qual o valor deste auxílio financeiro ?
( ) até R$ 250,00
( ) de R$ 250,01 a R$ 500,00
( ) acima de R$ 500,00 acima
3.5 Onde o/a estudante faz suas refeições diariamente?
( ) Domicílio
( ) Em restaurantes da cidade
( ) Outra situação. Qual? ____________________
IV – SITUAÇÃO DO GRUPO FAMILIAR
4.1 Pais do estudante ou estudante casado ou com companheiro:
( ) casados
( ) separados
( ) pai falecido
( ) mãe falecida
( ) pai e mãe falecidos
4.2 O/A aluno/a vive com (grupo familiar):
( ) pais
( ) pai
( ) mãe
( ) Parentes ou pessoa da família
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4.3 INFORMAÇÃO SOBRE O PAI: (mesmo que falecido ou aposentado)
Cidade onde reside:_______________________________________ Telefone: ( )__________________Idade:_______
Cor/raça: ( ) Branca ( ) Preta
( ) Parda
( ) Amarela ( ) Indígena.
Etnia: _________________________________________________________________________________________
4.3.1 Grau de Instrução do Pai:
( ) Sem instrução
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Superior Incompleto
( ) Superior Completo
( ) pós-graduação
4.3.2 Situação de emprego do Pai
( ) Empregado
( ) Autônomo
( ) Aposentado
( ) Desempregado
( ) Pensionista
( ) Falecido
Profissão__________________________________________ Empresa______________________________________
4.3.3 Renda mensal do Pai
( ) Até R$ 724,00
( ) de R$ 724,01 a R$ 2172,00
( ) de R$ 2172,01 a R$ 3620,00
( ) acima de R$ 3620,00
4.4 Se o pai é separado ou viúvo, tem companheira?
( ) Sim
( ) Não
4.4.1 Situação de emprego da Companheira
( ) Empregado
( ) Autônomo
( ) Aposentado
( ) Desempregado
( ) Pensionista
4.4.2 Renda mensal da companheira
( ) Até R$ 724,00
( ) de R$ 724,01 a R$ 2172,00
( ) de R$ 2172,01 a R$ 3620,00
( ) acima de R$ 3620,00
4.5 INFORMAÇÃO SOBRE A MÃE: (mesmo que falecida ou aposentada)
Cidade onde reside:_______________________________________ Telefone: ( )__________________Idade:_______
Cor/raça: ( ) Branca ( ) Preta
( ) Parda
( ) Amarela ( ) Indígena.
Etnia: _________________________________________________________________________________________
4.5.1 Grau de Instrução da Mãe:
( ) Sem instrução
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
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( ) Superior Incompleto
( ) Superior Completo
( ) pós-graduação
4.5.2 Situação de emprego da Mãe
( ) Empregada
( ) Autônoma
( ) Aposentada
( ) Desempregada
( ) Pensionista
( ) Falecida
4.5.3 Renda mensal da Mãe
( ) Até R$ 724,00
( ) de R$ 724,01 a R$ 2172,00
( ) de R$ 2172,01 a R$ 3620,00
( ) acima de R$ 3620,00
4.6 Se a MÃE é separada ou viúva, tem companheiro?
( ) Sim
( ) Não
4.6.1 Situação de emprego do Companheiro
( ) Empregado
( ) Autônomo
( ) Aposentado
( ) Desempregado
( ) Pensionista
4.6.2 Renda mensal da companheira
( ) Até R$ 724,00
( ) de R$ 724,01 a R$ 2172,00
( ) de R$ 2172,01 a R$ 3620,00
( ) acima de R$ 3620,00
V - CASO VOCÊ SEJA CASADO(A) OU TENHA COMPANHEIRO(A):
Informação sobre o cônjuge:
Cidade onde reside________________________________________________________ Idade__________________
5.1 Escolaridade do cônjuge:
( ) Sem instrução
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Superior Incompleto
( ) Superior Completo
( ) pós-graduação
5.2 Situação de emprego do cônjuge ou companheiro(a)
( ) Empregado(a
( ) Autônomo(a)
( ) Aposentado(a)
( ) Desempregado(a)
( ) Pensionista
5.3 Renda mensal da companheira
( ) Até R$ 724,00
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( ) de R$ 724,01 a R$ 2172,00
( ) de R$ 2172,01 a R$ 3620,00
( ) acima de R$ 3620,00
VI - BENS PERTENCENTES À FAMÍLIA
6.1 Como reside sua família
( ) Imóvel próprio quitado
( ) Imóvel em aquisição.
( ) Imóvel funcional pago com verba pública
( ) Imóvel alugado
( ) Imóvel cedido
( ) Invasão
( ) Outro - Especifique:____________________________________________
6.2 A família possui outros imóveis ALÉM da moradia?
( ) Sim
( ) Não
6.3 Que imóveis a família possui?
( ) Casa ou apartamento
( ) Chácara ou sítio
( ) Fazenda
( ) Terreno ou barracão
( ) Imóvel comercial/industrial
6.4 Possui veículo automotor? (família e/ou candidato(a))
( ) Sim
( ) Não
6.5 Que veículo?
( ) Carro
( ) Moto
( ) Carro e moto
6.6 Quantos veículos?
( )1
( )2
( ) 3 ou mais
6.7 Ano de fabricação do veículo
Veículos pertencentes à família
( ) Até 1998
( ) de 1999 a 2002
( ) de 2003 a 2007
( ) de 2008 em diante
6.8 Finalidade do uso do(s) veículo(s):
( ) Passeio
( ) Táxi
( ) Trabalho
( ) Outro. Qual? ________________________________
6.9 Já fez parte de outros programas de bolsas da UNEMAT?
( ) Sim
( ) Não
Qual modalidade de bolsa?
_____________________________________________________________________________________________
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Estou ciente de que as informações prestadas acima serão confirmadas pela Diretoria de
Estágio e Ações Afirmativas da Pró-reitoria de Ensino de Graduação e que a constatação de
fraude ou omissão nas informações declaradas acarretará o cancelamento do benefício,
podendo ser responsabilizado/a criminalmente por isso com a instauração do correspondente
processo, conforme o artigo 299 do Código Penal.
___________________,_____ de ________________de 2014.
_______________________________
Assinatura do/a estudante
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ANEXO V
DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2014/2
Modalidade de Ensino a Distância – DEAD

DATA PROVÁVEL
14/07/2014

EVENTO
Publicação do edital do Processo Seletivo Simplificado 2014/2

21 a 30/07/2014

Período de realização das inscrições – somente via internet

21 a 31/07/2014

Período para envio dos documentos necessários

11/08/2014

Divulgação do resultado final do Processo Seletivo Simplificado 2014/2

12 a 15/08/2014

Matrícula dos candidatos aprovados na Supervisão de Apoio Acadêmico

15/08/2014

Início do Período Letivo 2014/2

CHAMADAS SUCESSIVAS À PRIMEIRA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2014/2
DEAD
CHAMADA (se houver)

DATA PROVÁVEL DE DIVULGAÇÃO

DATA DE MATRÍCULA

2ª - SEGUNDA

18/08/2014

19 e 20/08/2014

3ª - TERCEIRA

21/08/2014

22 e 25/08/2014

4ª - QUARTA

26/08/2014

27 e 28/08/2014

5ª - QUINTA

29/08/2014

01 e 02/09/2014

6ª - SEXTA

03/09/2014

04 e 05/09/2014

7ª - SÉTIMA

08/09/2014

09 e 10/09/2014
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