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A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, torna 
pública RETIFICAÇÃO – referente ao Edital n° 010/2021 PROEG/UFMT – dos requisitos básicos 
para candidatar-se ao processo seletivo, do período de inscrições, do deferimento das inscrições, 
da data e horário da seleção, da divulgação dos resultados e dos documentos exigidos para a 
inscrição, do Edital de Abertura de Inscrição para o Processo de Seleção de estudantes bolsistas e 
voluntários para o Programa de Educação Tutorial – PET Conexões de Saberes: Diálogos com a 
comunidade, de que trata a Portaria MEC nº 976, de 18 de julho de 2010, publicado em 18 de fevereiro 
de 2021. 

 
 

Requisitos 
básicos para 
candidatar-se 
ao processo 
seletivo 

Onde se lê: 
1. Estar na primeira graduação; 
2. Estar cursando do terceiro ao nono semestre letivo da graduação, durante 

o período de 2021; 
3. Estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos: 

Enfermagem, Letras/Língua Portuguesa, Matemática, História e 
Psicologia. 

4. Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades 
do programa; 

5. Ter disponibilidade aos finais de semana; 
6. Ter disponibilidade para reuniões semanais no horário de almoço (11h às 

12h); 
7. Não estar recebendo outro tipo de bolsa (CAPES, CNPq, IES ou outra 

bolsa institucional), exceto do Programa de Bolsa Permanência (PBP) do 
MEC e auxílios moradia e alimentação, ou optar por cancelá-la, caso 
queira se candidatar como bolsista; 

8. Participar do processo seletivo na data estabelecida neste Edital. 

 Observação: além dos requisitos acima relacionados, a seleção deverá 
considerar, com prioridade, os critérios historicamente estabelecidos pelo 
Programa Conexões de Saberes. 

 Leia-se: 
1. Estar na primeira graduação; 
2. Estar cursando do terceiro ao décimo semestre letivo da graduação, 

durante o ano de 2021; 
3. Estar regularmente matriculado em um dos seguintes cursos: 

Enfermagem, Letras/Língua Portuguesa, Matemática, História e 
Psicologia. 

4. Comprometer-se a dedicar, no mínimo, 20 horas semanais às atividades 
do programa; 



 5. Ter disponibilidade aos finais de semana; 
6. Ter disponibilidade para reuniões semanais no horário de almoço (11h às 

12h); 
7. Não estar recebendo outro tipo de bolsa (CAPES, CNPq, IES ou outra 

bolsa institucional), exceto do Programa de Bolsa Permanência (PBP) do 
MEC e auxílios moradia e alimentação, ou optar por cancelá-la, caso 
queira se candidatar como bolsista; 

8. Participar do processo seletivo na data estabelecida neste Edital. 
 
Observação: além dos requisitos acima relacionados, a seleção deverá 
considerar, com prioridade, os critérios historicamente estabelecidos pelo 
Programa Conexões de Saberes. 

Período de 
inscrições 

Onde se lê: 
08 a 21 de março de 2021, via Formulário Google. 

 
Leia-se: 
08 de março a 05 de abril de 2021, via Formulário Google. 

Deferimento 
das inscrições 

Onde se lê: 
24 de março de 2021, a partir das 08 horas. 
O resultado do deferimento das inscrições será enviado aos/às candidatos/as por 
e-mail, juntamente com o link do ambiente virtual, no qual ocorrerá a entrevista, 
e os horários da entrevista de cada candidato/a. 

 
Leia-se: 
07 de abril de 2021, a partir das 08 horas. 
O resultado do deferimento das inscrições será enviado aos/às candidatos/as por 
e-mail, juntamente com o link do ambiente virtual, no qual ocorrerá a entrevista, 
e os horários da entrevista de cada candidato/a. 

Data e horário 
da seleção 

Onde se lê: 
29 e 30 de março de 2021, a partir das 08 horas. 

 
Leia-se: 
12 e 13 de abril de 2021, a partir das 08 horas. 

Divulgação do 
resultado 

Onde se lê: 
05 de abril de 2021, a partir das 08 horas. 
O resultado final da seleção será enviado aos candidatos por e-mail. 

 
Leia-se: 
19 de abril de 2021, a partir das 08 horas. 
O resultado final da seleção será enviado aos candidatos por e-mail. 

Documentos 
exigidos para a 
inscrição 

Onde se lê: 
1. Comprovante de matrícula; 
2. Planilha de notas ou histórico escolar; 
3. Cópia da Identidade e CPF; 
4. Cópia do comprovante de residência, histórico escolar do Ensino Médio; 
5. Carta de interesse. 

 
Leia-se: 

1. Comprovante de matrícula; 
2. Planilha de notas ou histórico escolar; 



 
 
 
 

Cuiabá/MT, 25 de março de 2021. 
 
 

Jane Teresinha Domingues Cotrin 
Pró-Reitora de Ensino de Graduação em exercício 

3. Cópia da Identidade e CPF; 
4. Cópia do comprovante de residência; 
5. Carta de interesse. 


