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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REINGRESSO DE ESTUDANTES AOS CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO UAB/IFMT

O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, de acordo com as

disposições da legislação em vigor, TORNA PÚBLICO por meio deste Edital que, no período de 16 a 30
de maio de 2019, estarão abertas as inscrições para reingresso de estudantes aos cursos de Pós-

Graduação ofertados por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB/IFMT.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Edital tem por objetivo convocar de estudantes de Pós-Graduação Lato Sensu em nível

de Especialização dos cursos de LIBRAS e Educação Inclusiva, Gestão Pública e Redes e Computação

Distribuída, ofertados pelo Programa Universidade Aberta do Brasil, em conjunto com o IFMT,

ingressantes no ano de 2017 e que tenham sido aprovados em, no mínimo, 60% (sessenta por cento)

das disciplinas;

1.2 Os estudantes interessados em reingressar aos cursos listados no subitem 1.1 serão matriculados

para o segundo período letivo de 2019, atendidas as disposições dos itens 2 e 3.

1.3 A matrícula de reingresso aos cursos do item 1.1 será concedida uma única vez.

1.4 Não haverá novas chamadas de reingresso de estudantes de Pós-Graduação UAB/IFMT, dos cursos

listados no item 1.1 e que ingressaram no ano de 2017.

1.5 Pode se candidatar ao reingresso o estudante que tenha ingressado nos cursos de Pós-Graduação

relacionados no subitem 1.1 no ano de 2017, desde que:

a) não tenha sido desligado da instituição por motivos disciplinares;

b) não tenha solicitado desligamento voluntário do curso na condição de aluno desistente.

1.6 O estudante somente poderá se candidatar ao reingresso para o mesmo curso e em um dos Polos de

Apoio Presencial listados no subitem 1.7, nos quais haverá oferta em 2019/2.

1.7 Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da UAB/IFMT para o período de 2019/2 serão ofertados

nos seguintes polos de apoio presencial:

a. Especialização em Gestão Pública: Arenápolis, Barra do Bugres, Campo Verde, Canarana,

Colíder, Cuiabá e Jauru.

b. Especialização em Redes e Computação Distribuída: Arenápolis, Cuiabá, Guarantã do Norte,

Juína, Primavera do Leste e Ribeirão Cascalheira.

c. Especialização em LIBRAS e Educação Inclusiva: Arenápolis, Canarana, Colíder, Cuiabá,

Guarantã do Norte, Juara e Pedra Preta.

1.8 É obrigatória a presença do estudante nos encontros presenciais previstos nos Projetos

Pedagógicos dos Cursos, os quais serão realizados no Polo de Apoio Presencial indicado na tabela do



subitem 1.7, sendo de inteira responsabilidade do estudante seu deslocamento até o mesmo.

2. DO CRITÉRIO PARA O REINGRESSO

2.1 Consideram-se aptos ao reingresso às atividades acadêmicas os estudantes dos cursos constantes

no subitem 1.1 e que tenham aprovação em, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das disciplinas do

curso, conforme tabela a seguir:

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU

NÚMERO
TOTAL DE
DISCIPLINAS

NÚMERO MÍNIMO DE
DISCIPLINAS ONDE
CONSTE COMO
APROVADO (60%)

Especialização em LIBRAS e

Educação Inclusiva
13 8

Especialização em Gestão Pública
16

10

Especialização em Redes e

Computação Distribuída
12 8

2.2 O estudante cujo reingresso for deferido deverá assumir compromisso tácito de integralizar o curso

no período estabelecido pelas respectivas coordenações de curso, após análise do pedido de

reingresso.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 O presente Edital, disponibilizado no endereço eletrônico do IFMT (http://selecao.ifmt.edu.br/), no

período de 15 a maio 2019, dispõe de todas as informações necessárias para inscrição dos estudantes.

O pedido de reingresso nos cursos constantes no subitem 1.1 se dará por meio da inscrição no período

de 15 a 30 de maio de 2019.

3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

3.3 As inscrições serão efetivadas exclusivamente no endereço selecao.ifmt.edu.br. Antes de efetuar a

inscrição, é obrigatório conhecer integralmente o edital e certificar-se de que preenche todos os

requisitos exigidos.

3.4 A inscrição para o reingresso requer os seguintes documentos:

a. Termo de compromisso (Anexo I) devidamente assinado e digitalizado, sendo que a

assinatura deve necessariamente coincidir com a assinatura no documento de identificação

requerido na alínea B;

b. Cópia digitalizada de documento oficial de identificação com foto e assinatura (frente e

verso);

c. Cópia digitalizada do CPF.

 3.5 O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição,

disponibilizados no endereço http://selecao.ifmt.edu.br/. Para envio dos documentos apontados no item

3.4, o candidato deverá encaminhar os documentos pelo endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/,

em arquivo único em formato PDF de tamanho até 10 MB (dez) Megabytes. Para tanto, deverá

digitalizar todos os documentos, juntar em formato PDF e encaminhar no link disponibilizado pelo

sistema “anexar documentos.”

3.6 O sistema aceita apenas um único arquivo, por isso, caso seja enviado mais de um arquivo, o

sistema reconhecerá somente o último enviado e ocasionará o indeferimento da inscrição. Portanto,

torna-se indispensável juntar todos os documentos em arquivo único.

3.7 A ausência, incompatibilidade ou inconsistência de qualquer um dos documentos elencados no

subitem 3.4, implicará no indeferimento da inscrição do estudante para o reingresso.

3.8 O IFMT não se responsabilizará pelo não recebimento da documentação do subitem via internet,

http://selecao.ifmt.edu.br/
http://selecao.ifmt.edu.br


ocasionado por falhas de comunicação, congestionamento dos sistemas de informação ou outros fatores

que impossibilitem a transferência de documentos.

3.9 Não serão considerados documentos entregues nos Polos de Apoio Presencial, Campi do IFMT,

pelos Correios ou encaminhados por e-mail, somente documentação enviadas pelo

http://selecao.ifmt.edu.br/ no momento da inscrição.

4. DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REINGRESSO

4.1 Os pedidos de reingresso aos cursos do subitem 1.1, manifestados por meio da inscrição do

estudante serão analisados com base no subitem 2.1 pela respectiva coordenação do curso;

4.2 Após a análise, de acordo com o item 10 (Do cronograma), serão publicadas as inscrições deferidas

e indeferidas.

5. DO TERMO DE COMPROMISSO

5.1 O Termo de Compromisso, no modelo constante no Anexo I, será preenchido e assinado pelo

candidato ao reingresso e depois digitalizado para envio via sistema de seleção.

5.2 A não assinatura ou não envio do Termo de Compromisso pelo estudante implicará na sua

eliminação do presente processo de Reingresso.

6. DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES

6.1 A análise das inscrições realizadas http://selecao.ifmt.edu.br/ para o reingresso serão realizadas pela

Diretoria de Políticas de Ingresso, tendo por base as disposições no subitem 3.4.

6.2 Ao final da análise das inscrições para o reingresso, a Diretoria de Políticas e Ingresso emitirá

relações separadas das inscrições deferidas e indeferidas, no site http://selecao.ifmt.edu.br/.

6.3 Ao inscrever-se, o candidato assume ter conhecimento das condições estabelecidas neste Edital e

aceitá-las. Portanto, posteriormente, não poderá alegar desconhecimento destas.

6.4 O simples preenchimento do formulário de inscrição on line e envio da documentação descrita no

item 3.4 não assegura a efetivação da matrícula no curso. Há necessidade de que o estudante cumpra

os requisitos exigidos no item 2 e subitens, que será analisado pelas coordenações de cada curso.

7. DOS RECURSOS

7.1 O estudante que tiver seu reingresso indeferido poderá interpor recurso contra o resultado pelo e-mail

dead@ifmt.edu.br no período previsto no item 10 (Do Cronograma) deste Edital.

7.2 Não será aceito recurso fora do prazo previsto no item 10 (Do Cronograma) deste Edital ou que não

atenda às exigências previstas.

7.3 O resultado final será publicado após o julgamento e parecer de todos os recursos impetrados.

7.4 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso ou interposição de recurso contra o resultado

final.

8. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA DE REINGRESSO

8.1 A efetivação da matrícula do candidato ao reingresso ocorrerá após análise e comprovação dos

critérios estabelecidos no item 2 e subitens.

8.2 A matrícula será efetivada de acordo com a matriz curricular do curso, em componentes curriculares

não cumpridos pelo estudante.

9.INFORMAÇÕES GERAIS DO DESENVOLVIMENTO DAS DISCIPLINAS

9.1 As disciplinas serão ofertadas conforme Calendário Acadêmico a ser divulgado posteriormente pelo

Departamento de Educação a Distância.

http://selecao.ifmt.edu.br/
http://selecao.ifmt.edu.br/
http://selecao.ifmt.edu.br/
mailto:dead@ifmt.edu.br


10. DO CRONOGRAMA

DATA ATIVIDADES

15 de maio de 2019 Publicação do edital

16 a 30 de maio de 2019 Período de Inscrição.

31 de maio a 03 de junho 2019 Período de análise das inscrições com base no

item 3.4

04 a 07 de junho de 2019 Período de análise e avaliação da solicitação de

reingresso ao curso conforme item 2 e subitens.

10 de junho de 2019 Publicação das solicitações deferidas e

indeferidas de reingresso ao curso.

11 e 12 de junho 2019 Período de interposição de recurso.

13 de junho de 2019 Análise dos recursos.

14 de junho de 2019 Resultados dos recursos.

14 de junho de 2019 Publicação do resultado final.

17 a 19 de junho de 2019 Regularização da Matrícula dos requerentes no

Sistema Acadêmico.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 O estudante, aprovado para o reingresso e que reprovar em qualquer disciplina a ser cursada será

automaticamente desligado do curso.

11.2 O estudante que não for aprovado neste processo seletivo ou que não tenha se inscrito para ele,

estará automaticamente desligado do respectivo curso.

11.3 O estudante que não integralizar o currículo de seu curso dentro do prazo estabelecido no item 2.2

terá sua matrícula cancelada e perderá o vínculo acadêmico com o IFMT.

11.4 Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Ensino e Departamento de Educação a

Distância.

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO
Eu,_____________________________________, C.P.F. nº____________________, matrícula do

curso no IFMT nº _______________, email: _______________________, estudante do curso de

Especialização em ______________________________________________, ofertado na modalidade a

distância, por meio do Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB/IFMT, matriculado na oferta de

2017 no Polo de Apoio Presencial de __________________________________________________,

comprometo-me a concluir as disciplinas pendentes do referido curso listadas abaixo, conforme a matriz

curricular do ano de 2017.

Declaro estar ciente de que:

a) devo cursar as disciplinas pendentes, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso - PPC;

b) as disciplinas serão ofertadas conforme Calendário Acadêmico 2019, que será postado na Área do

Estudante no AVA e no Polo de Apoio Presencial;

c) se aprovado (cumprir os requisitos deste edital) neste Processo Seletivo, a rematrícula será feita

automaticamente pela Secretaria Acadêmica;

d) o tempo máximo de integralização curricular será 18 meses, a contar do início das atividades



acadêmicas da nova oferta do curso, conforme o calendário acadêmico;

e) é de minha responsabilidade o cumprimento das disciplinas, de acordo com o Calendário Acadêmico

disponível na Área do Estudante no AVA e no Polo de Apoio Presencial;

f) o não cumprimento das disposições deste Termo de Compromisso ensejará no cancelamento de

minha matrícula e na perda do vínculo com a Instituição, sem direito à nova solicitação de reingresso.

_______________- MT, ______ de __________de 2019.

Assinatura do Estudante
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