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ANEXO IV - Critérios de Excelência 

EDITAL SECRI 06-2022 
 
 

CAMPUS SINOP 

      Curso                                            Critérios 

Agronomia 1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Não estar em débito com Programas 
Institucionais. 

Enfermagem 
1) Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter no máximo duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3)  Mínimo 20% e máximo 80% ter concluído o 2º semestre e no 
máximo o 8º. 4) Não apresentar nenhuma sanção disciplinar junto à Instituição. 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambienta 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Máximo de três reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovações subsequentes. 4)  O estudante deverá ter 
cursado no mínimo 50% e no máximo 80% das disciplinas do curso.5) Envolvimento 
em atividades extraclasse de ensino ou pesquisa ou extensão.  

Engenharia 
Florestal 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Máximo de três reprovações. 3) O estudante 
deverá ter cursado no mínimo 50% e no máximo 80% das disciplinas do curso. 4) 
Envolvimento em Atividade extraclasse de ensino ou Pesquisa ou Extensão. 

Farmácia 
1) Não Informou o coeficiente.  2) Ter no máximo duas reprovações em seu histórico 
escolar. 3)  O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% das 
disciplinas do curso. 

Física 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,5.  2) Ter no máximo quatro reprovações em seu 
histórico escolar.  3)  O estudante deverá ter cursado no mínimo 25% e no máximo 
80% das disciplinas do curso. 4) Envolvimento em atividades extraclasse de ensino 
ou pesquisa, extensão. ou representação acadêmica. 

Matemática 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2)  Ter no máximo cinco reprovações em 
disciplinas que não foram aprovadas em semestres subsequentes. 3)  O estudante 
deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% das disciplinas do curso. 4) 
Envolvimento em atividades extraclasse de ensino ou pesquisa, extensão ou 
representação acadêmica. 5) Não possuir processo administrativo disciplinar na 
Instituição em aberto. 

Medicina 
1) Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Não ter reprovações em seu histórico 
escolar. 3)  O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das 
disciplinas do curso. 4) Envolvimento em atividades extraclasse de ensino ou 
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CAMPUS CUIABÁ 

         Curso                                            Critérios 

Administração 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Ter no máximo uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado o 1º e o 2º semestre do curso 
ao limite mínimo de 20% da carga horária do curso e no máximo até o final do 7º 
semestre.  4) Participação do estudante em no mínimo um projeto de pesquisa, ou 
extensão, ou monitoria/tutoria ou publicação de um artigo para a área ACT. 

Agronomia 

1) Coeficiente superior ou igual a 7,0. 2) O número máximo permitido é de duas 
reprovações. 3) O estudante de agronomia deverá ter cursado, com êxito de 
aprovação, todas as disciplinas até quarto semestre da estrutura curricular do curso. 
4)  O discente deverá apresentar documentos que comprovem sua participação em 
atividade extraclasse de ensino e/ou pesquisa e/ou extensão. 

Arquitetura e 
Urbanismo 

1) Coeficiente de rendimento igual ou superior a 6,0; 2) Estar matriculado em série 
igual ou superior ao quinto semestre do curso; 3) Comprovar participação em ao 
menos duas experiências extracurriculares devidamente registradas e concluídas, 
nas áreas de pesquisa, extensão ou monitoria; 4) Compromisso de proferir palestra 
sobre a experiência do intercâmbio após o seu retorno. 

Ciência e Tecnologia 
de Alimento 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Ter no máximo duas reprovações em seu 
histórico escolar.  3) com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 

Ciências Biológicas 
(Bacharelado) 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Ter concluído os dois primeiros semestres 
do curso. 

pesquisa ou extensão. 5) Como critério de desempate, considerar o maior 
percentual de frequência nas disciplinas cursadas. 

Medicina 
Veterinária 

1) Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter no máximo duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Não exceder o tempo máximo de integralização do curso.  4) 
Estar regularmente matriculado no curso. 

Química 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior a 7,0.  2) Ter no máximo duas reprovações em seu 
histórico escolar.  3)  O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 
80% das disciplinas do curso. 4) Envolvimento em atividades extraclasse de ensino 
ou pesquisa, extensão ou representação acadêmica. 

Zootecnia 1) Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter no máximo duas reprovações geral ou 
básica. 3) Nenhuma reprovação de formação profissionalizante. 

mailto:mobilityout.secri@ufmt.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
Av. Fernando Correa da Costa, nº 2.367 – Boa Esperança - 78060-900 – Cuiabá – MT 

Tel.: (65) 3313-7294 - E-mail: mobilityout.secri@ufmt.br 

 

   
 

Ciências Biológicas 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior a 5,0. 2) Ter cursado pelo menos 50% das 
disciplinas obrigatórias do curso previsto no PPC; 3) Ter participado de projeto de 
pesquisa de ensino ou de extensão. 

Ciências Contábeis 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) O aluno não poderá ter nenhuma reprovação. 
3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 25% ou e no máximo 75% das 
disciplinas. 4) O aluno deve estar participando ou ter participado de grupo de 
pesquisa ou extensão.  

Ciências da 
Computação 

1) Coeficiente igual ou superior 6,0. 2) Possuir no máximo 4 reprovações. 3) Ter 
cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas do curso. 4) Ter 
participado ou esteja vinculado a projeto de pesquisa ou extensão. 

Ciências 
Econômicas 

Coeficiente igual ou superior 6,0. 2) O estudante deverá ter cursado no mínimo 30%.  

Ciências Sociais 
(Bacharelado) 

1) Coeficiente igual ou superior 6,0. 2) Ter no máximo uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente na disciplina em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 25% e no máximo 75% das disciplinas. 

Ciências Sociais 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Ter no máximo duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 25% e no máximo 75% das disciplinas.  

Cinema e 
Audiovisual 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Não possuir reprovação, nem por motivo de 
falta de frequência, nem por baixo aproveitamento em avaliações de qualquer 
natureza no curso. 3) Estar regularmente matriculado entre o 3° e 7° semestres do 
curso. 4) Ter envolvimento comprovado em atividades de pesquisa, extensão ou 
monitoria ao longo do curso. 5) Ausência de penalidade disciplinar no histórico 
escolar. 

Comunicação Social 
- Publicidade e 

Propaganda 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Ter no máximo duas reprovações e não 
podem ser na mesma disciplina. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% 
e no máximo 80% das disciplinas. 

Comunicação Social 
- Jornalismo 

1) Não Informou o coeficiente. 2) Ter no máximo duas reprovações e não podem 
ser na mesma disciplina. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% ou e 
no máximo 80% das disciplinas.  

Comunicação Social 
- Radialismo 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Apenas 01 reprovação + 01 trancamento até 
o 1° ciclo apenas 02 reprovações + 01 trancamento até o 2° ciclo. 3) Não possuir 
quaisquer advertências em sua ficha estudantil, cursar disciplinas de min 60hs. 4) 
1- Aluno que tiver sido bolsista PIBIC, VIC, Monitoria ou extensão 2- Aluno que tiver 
recebido premiação ou menção honrosa. 
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Direito 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Não ter reprovação no histórico escolar. 3) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 25% e no máximo 90% das disciplinas. 4) 
Ter envolvimento em no mínimo uma atividade extraclasse de ensino, ou de 
pesquisa, ou de extensão. 

Educação Física 
(Bacharelado) 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) O estudante deverá ter cursado no mínimo 
10% e no máximo 80% das disciplinas obrigatórias de integralização curricular. 3) 
Envolvimento em atividades extraclasse de ensino, pesquisa e extensão. 4) O aluno 
deverá se envolver em pelo menos uma dessas modalidades por tempo mínimo de 
um semestre. 

Educação Física 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) O estudante deverá ter cursado no mínimo 
10% e no máximo 80% das disciplinas obrigatórias de integralização curricular. 3) 
Envolvimento em atividades extraclasse de ensino, pesquisa e extensão. O aluno 
deverá se envolver em pelo menos uma dessas modalidades por tempo mínimo de 
um semestre. 

Enfermagem 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Nenhuma reprovação. 3) 3 – Participar como 
voluntário ou bolsista, em atividades acadêmicas, tais como grupo de estudo, grupo 
de pesquisa, monitoria, projetos de extensão e iniciação científica, entre outros; 4 – 
Ter participado de eventos acadêmicos com apresentação de trabalhos. 4) Estar 
regularmente matriculado, Não ter registrado em seu histórico nenhuma penalidade 
disciplinar de qualquer natureza. 

Engenharia Civil 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Possuem no máximo duas (2) reprovações. 
3) O discente deve ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 80% da parte 
obrigatória do currículo. 4) Envolvem-se em atividades extraclasse, seja monitoria, 
pesquisa ou extensão. 

Engenharia Elétrica 
1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Ter, no máximo duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% das disciplinas. 

Engenharia Florestal 1) Coeficiente igual ou superior 5,0. 

Engenharia Sanitária 
e Ambiental 

1) Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter, no máximo, duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% ou no máximo 80% das disciplinas. 
5) Envolvimento em atividades extraclasse de ensino, pesquisa e extensão. O 
Colegiado definiu que o aluno deve estar participando ou ter participado de grupo 
de pesquisa ou extensão. 

Estatística 
(Bacharelado) 

1) Coeficiente igual ou superior 6,5.  2) O estudante deverá ter cursado no mínimo 
33% das disciplinas do curso.  3) sendo obrigatório o aproveitamento nas seguintes 
disciplinas: Leitura e Produção de Textos, Estatística I, Cálculo I, Métodos 
Matemáticos Aplicados à Estatística, Estatística II, Probabilidade I, Cálculo II, 
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Vetores e Geometria Analítica, Probabilidade II, Pacotes Estatísticos, Cálculo III, 
Álgebra Linear, Introdução à Computação. 

Filosofia 
(Bacharelado) 

1) Coeficiente igual ou superior 7,5. 2) Ter no máximo uma reprovação no histórico 
escolar. 3) Ter cursado e sido aprovado nos 1º e 2º semestres completos (todas as 
disciplinas da grade).  

Filosofia 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 7,5. 2) Ter no máximo uma reprovação no histórico 
escolar. 3) Ter cursado e sido aprovado nos 1º e 2º semestres completos (todas as 
disciplinas da grade).  

Física (Bacharelado) 
1) Coeficiente igual ou superior 6,0. 2) Possuir no máximo duas reprovações. 3) Ter 
envolvimento em atividade de iniciação cientifica ou extensão como critério de 
classificação; 4) O estudante deverá ter cursado a disciplina de Física IV. 

Física (Licenciatura) 

1) Não informou o coeficiente. 2) Ter, no máximo, uma reprovação em qualquer 
componente curricular do curso. 3) Ter cursado, ao menos, três semestres no curso. 
4) Envolvimento em atividades de extensão, iniciação à docência ou iniciação 
científica será analisado como critério classificatório. 

Geografia 
(Bacharelado) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Não ter reprovações em seu histórico escolar. 
3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% ou (outro) e no máximo 80% ou 
(outro) das disciplinas. 4) Análise do processo formativo do aluno, ou seja, seu 
envolvimento em atividades de ensino, pesquisa e extensão proporcionadas pela 
UFMT, bem como outras instituições acadêmicas da Geografia. 

Geografia 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Análise do processo formativo do aluno, ou 
seja, seu envolvimento em atividades de ensino, pesquisa e extensão 
proporcionadas pela UFMT, bem como outras instituições acadêmicas da 
Geografia. 

Geologia 
(Bacharelado) 

1) 1) Coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 7,0 - independente 
de reprovações 2) O aluno deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% 
das disciplinas do Curso. 

História 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Ter, no máximo, uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente na disciplina em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas. 5) 
Envolvimento em atividade extraclasse de ensino, pesquisa e extensão. 

Letras Espanhol 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Ter no máximo uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente na disciplina em questão. 4) o 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas. 5) 
envolvimento em atividades extraclasse de ensino (monitoria, tutoria, programa de 
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formação inicial docente), pesquisa (PIBIC e VIC) ou extensão (Programas de 
Extensão e Programa Idioma Sem Fronteiras). 

Letras Francês 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Ter no máximo uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente na disciplina em questão. 4) o 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas. 5) 
envolvimento em atividades extraclasse de ensino (monitoria, tutoria, programa de 
formação inicial docente), pesquisa (PIBIC e VIC) ou extensão (Programas de 
Extensão e Programa Idioma Sem Fronteiras). 

Letras Inglês 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Ter no máximo uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente na disciplina em questão. 4) o 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas. 5) 
envolvimento em atividades extraclasse de ensino (monitoria, tutoria, programa de 
formação inicial docente), pesquisa (PIBIC e VIC) ou extensão (Programas de 
Extensão e Programa Idioma Sem Fronteiras). 

Letras Libras 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Ter no máximo duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 25% ou e no máximo 75% ou das 
disciplinas, (caberá ao colegiado a definição). 5) Envolvimento em Atividades 
extraclasse de ensino, pesquisa e extensão. (monitoria, tutoria, programa de 
formação inicial docente), pesquisa (PIBIC e VIC) e extensão (Programas de 
Extensão). 

Letras Português 
Literaturas 

(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Ter no máximo uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente na disciplina em questão. 4) o 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas. 5) 
envolvimento em atividades extraclasse de ensino (monitoria, tutoria, programa de 
formação inicial docente), pesquisa (PIBIC e VIC) ou extensão (Programas de 
Extensão e Programa Idioma Sem Fronteiras). 

Matemática 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior a 5,0. 2) O estudante deverá ter cursado no mínimo 
um terço da carga horária total do curso. 3) Ter sido aprovado nas disciplinas 
Matemática Elementar, Cálculo I e Cálculo II. 

Medicina 

1) Coeficiente igual ou superior a 8.0. 2) Não ter reprovações em seu histórico 
escolar. 3) com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O estudante 
deverá ter cursado no mínimo 20% e não estar matriculado no Internato Médico. 5) 
Estar envolvido em atividades extraclasse de ensino, pesquisa e extensão; 
demonstrar proficiência no idioma do País de destino. 

Medicina Veterinária 
1) Coeficiente igual ou superior 7,0.  2) O estudante deverá ter cursado no mínimo 
30% e no máximo 80% das disciplinas. 3) Envolvimento comprovado com 
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certificados em atividades extraclasse de ensino, pesquisa e extensão. 4) O 
discente deverá ter comprovação de participação em pelo menos um semestre nas 
atividades de monitoria, pesquisa (PIBIC ou VIC) ou extensão. 

Música 
(Bacharelado) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Ter, no máximo, uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) Aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) Deverá 
ter concluído, no mínimo, 80% de todas as disciplinas obrigatórias dos três primeiros 
semestres e, no máximo, 80% da carga horária total do curso. 5) Envolvimento 
comprovado em atividades extraclasse, tais como: de ensino, pesquisa, extensão, 
monitoria, tutoria, apoio à inclusão e outras atividades afins; não ter nenhum registro 
de penalidade disciplinar durante a vida acadêmica. 

Música 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 8,0. 2) Ter, no máximo, uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter concluído no mínimo todas as disciplinas obrigatórias dos três 
primeiros semestres e no máximo 80% da carga horária total do curso. 5) O 
estudante deverá ter concluído no mínimo todas as disciplinas obrigatórias dos três 
primeiros semestres e no máximo 80% da carga horária total do curso. 6) Não ter 
nenhum registro de penalidade disciplinar durante a vida acadêmica. 

Nutrição 

1) Possuir igual ou superior a 7,5. 2) Ter, no máximo, uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente na disciplina em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% do curso. 5) Participar ou ter 
participado como voluntário ou bolsista, de atividades acadêmicas diversas, tais 
como, programa de monitoria, projetos de iniciação científica, extensão e estágios 
não obrigatórios, certificados pela instituição; Ter participado de eventos 
acadêmicos locais ou regionais ou internacionais como ouvinte ou apresentador de 
trabalhos. 

Pedagogia 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior a 8,5. 2) Ter, no máximo, uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) Ter cursado no mínimo 25% e no máximo 75% das disciplinas. 
4) Estar envolvido oficialmente de alguma atividade de pesquisa e/ou de extensão.  

Psicologia 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Ter, no máximo, duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 
90% das disciplinas. 4) Envolvimento em, pelo menos, uma atividade extraclasse 
de ensino, pesquisa, extensão ou representação discente.  

Química 
(Bacharelado) 

1) Não informou o coeficiente. 2) O estudante não pode ter em seu Histórico Escolar 
disciplinas com a situação Reprovado por Falta (RF) e/ou Reprovado por Média e 
Falta (RMF). 3) O estudante não pode ter em seu Histórico Escolar mais de duas 
(2) reprovações nos componentes curriculares específicos do curso de Química. 4) 
1 – O estudante não pode ter em seu histórico Escolar disciplinas com a situação 
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de Reprovação por Falta (RF) e ou Reprovação por média e Falta (RMF). 2 – O 
estudante não pode ter em seu histórico Escolar mais de duas (2) reprovações. 

Química 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter, no máximo, duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 25% e no máximo 75% das disciplinas. 5) 
Envolvimento em pelo menos uma atividade extraclasse de ensino, pesquisa ou 
extensão; Em caso do número de vagas oferecidas ser menor que o número de 
candidatos, será levado em consideração o critério do valor do CRA para 
classificação; Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 6) Casos 
omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

Saúde Coletiva 

1) Coeficiente igual ou superior a 7.0. 2) Ter, no máximo, uma reprovação em seu 
histórico escolar 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 30% do curso 
satisfatoriamente; 4) Participação em atividades extracurriculares relacionadas a 
Saúde Coletiva. 

Serviço Social 
(Bacharelado) 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Conclusão de 50% das disciplinas do curso.  

Sistema de 
Informação 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0 2) Ter, no máximo, duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 3) 
Ter cursado no mínimo 30% e no máximo 80% das disciplinas da carga horária total 
integralizada. 4) Envolvimento em atividades extraclasse de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Zootecnia 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Ter, no máximo, duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 40% e no máximo 80% das disciplinas. 5) 
Envolvimento em atividades extraclasse de ensino, pesquisa ou extensão. 

 
 
 

CAMPUS ARAGUAIA 

         Curso                                               Critérios 

 

Matemática 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior a 5,0.  2) Ter cursado no mínimo todas as 
disciplinas obrigatórias da área de Matemática previstas para os três primeiros 
semestres do Curso - ficando, portanto, excluídas da obrigatoriedade as disciplinas 
da área de Educação e de Educação Matemática - e no máximo 80% ou (outro) 
das disciplinas. 3) Ter envolvimento em atividades extraclasse de ensino, pesquisa 
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e/ou extensão, assim como em representação estudantil junto a colegiados, 
comissões de trabalho, comitês, juntas e/ou conselhos estabelecidos na Instituição 

Agronomia 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Ter, no máximo, três reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 40% das disciplinas e sem restrição ao 
máximo. 

Biomedicina 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Ter, no máximo, duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas. 5) 
envolvimento em atividades extraclasse de ensino ou de pesquisa ou de extensão. 

Ciência da 
computação 

1) Coeficiente igual ou superior a 5,0. 2) O estudante deverá ter cursado no mínimo 
20% e no máximo 80% das disciplinas.  

Ciências 
Biológicas 

(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 6,0. 2) Ingresso em 2015 ou posterior, para estar 
dentro do prazo de integralização do curso, ter matrícula ativa e estar cursando no 
mínimo 64 horas no semestre 2018/2 e ter cursado no máximo 3000 horas de um 
total de 3448. 3) Não foi considerado o envolvimento em atividades extraclasse de 
ensino ou de pesquisa ou de extensão. 

Comunicação 
Social 

(Jornalismo) 

1) Coeficiente igual ou superior 7,5. 2) ter, no máximo, duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) 
ter o estudante cursado no mínimo 20% e no máximo 80% da disciplina. 5) 
envolvimento em atividades extraclasse de ensino ou de pesquisa ou de extensão. 

Direito 

1) Coeficiente igual ou superior a 8,0. 2) Ter, no máximo, uma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas. 5) 
Envolvimento em atividades extraclasse de ensino, pesquisa e/ou extensão. 

Educação Física 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Não possuir nenhuma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 
80% das disciplinas.  

Enfermagem 
1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Ter, no máximo, três reprovações em seu 
histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado todas as disciplinas do 1º ano. 
4) Não ter sofrido penalidade de acordo com regimento disciplinar do CONSUNI. 

Engenharia Civil 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Ter, no máximo, quatro reprovações em 
seu histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 40% e no 
máximo 80% das disciplinas. 4) Envolvimento em atividades extraclasse de ensino, 
pesquisa e/ou extensão. 
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Engenharia de  

Alimentos 

1) Coeficiente igual ou superior a 5,5. 2) O estudante deverá ter cursado no mínimo 
20% e no máximo 80% das disciplinas. 3) Envolvimento em atividades extraclasse 
de ensino, pesquisa e/ou extensão. 

Farmácia 

1) Coeficiente igual ou superior 7,0. 2) Ter, no máximo, duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente nas disciplinas em questão. 4) O 
estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas. 5) 
envolvimento em atividades extraclasse de ensino ou de pesquisa ou de extensão. 

Física 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter no máximo uma reprovação por ano 
cursado. 3) Ter cursado o primeiro e o segundo semestre do curso. 

Geografia 
(Licenciatura) 

1) Coeficiente maior ou igual a 7,0. 2) Não se tenha reprovação em nenhuma 
disciplina. 3) não registrar em seu histórico escolar, compreendendo as 
informações de todo o curso de graduação, penalidade disciplinar de qualquer 
natureza e a qualquer título. 

Letras / 
Português 

(Licenciatura) 

1) Coeficiente maior ou igual a 8,0. 2) Não tenha reprovação em nenhuma 
disciplina. 3) Tenha cursado pelo menos dois semestres letivos. 

Química 
(Licenciatura) 

 

1) Coeficiente igual ou superior a 5,0. 2) Ter, no máximo, duas reprovações em seu 
histórico escolar. 3) Sem aprovação subsequente nas disciplinas em questão.  4) 
O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das disciplinas. 
5) Envolvimento em atividades extraclasse de ensino, pesquisa e/ou extensão. 
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CAMPUS VÁRZEA GRANDE 
         Curso                                             Critérios 

Engenharia de 
Computação 

 

1) Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Máximo de cinco reprovações por curso. 
3) Participação em pelo menos uma Atividade de Pesquisa, Extensão ou Monitoria. 

Engenharia de 
Controle e 
Automação 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Máximo de três reprovações. 3) 
Participação em pelo menos uma Atividade de Pesquisa, Extensão ou Monitoria. 

Engenharia de 
Transporte 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Ter no máximo, três reprovações em seu 
histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 
80% das disciplinas. 4) Participação em pelo menos uma atividade de pesquisa, 
extensão ou monitoria. 

Engenharia 
Química 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Nenhuma reprovação por média e falta 
(RMF). 3) Máx. 1 reprovação anual em média; Máx. 5 reprovações durante a 
graduação. 

Engenharia de 
Minas 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0. 2) Ter, no máximo, três reprovações em seu 
histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no máximo 
80% das disciplinas. 4) Participação em pelo menos uma atividade de pesquisa, 
extensão ou monitoria. 
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UNIVERSIDADE DE RONDONOPOLIS 

Curso Critérios 

Pedagogia 
(Licenciatura) 

Coeficiente igual ou superior a 8.5. 2) Possuir no máximo uma reprovação em 
seu Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 25% e no máximo 75% das 
disciplinas. 4) Estar envolvido oficialmente de alguma atividade de pesquisa 
e/ou de extensão.  

Letras Língua 
Portuguesa 
(Licenciatura) 

Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Possuir no máximo uma reprovação em 
seu Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 75% das 
disciplinas. 4) Estar envolvido oficialmente em alguma atividade de ensino, e/ou 
pesquisa, e/ou extensão, e/ou em projetos institucionais vinculados ao Curso. 

Letras Língua e 
Literaturas de 
Língua Inglesa 
(Licenciatura) 

Coeficiente igual ou superior a 7.5. 2) Possuir no máximo uma reprovação em 
seu Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 25% e no máximo 75% das 
disciplinas. 4) Estar envolvido oficialmente em alguma atividade de ensino, 
pesquisa ou extensão, ou em projetos institucionais vinculados ao curso. 

História 
(Licenciatura) 

Coeficiente igual ou superior a 7,5. 2) Não possuir nenhuma reprovação em seu 
Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das 
disciplinas. 4) Estar envolvido oficialmente em alguma atividade de ensino, 
pesquisa ou extensão, ou em algum  projeto do curso. 

Ciências Contábeis Coeficiente igual ou superior a 8,5. 2) Não possuir nenhuma reprovação em seu 
histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no 
máximo 80% das disciplinas. 4) Estar envolvido oficialmente com atividades de 
ensino ou pesquisa ou extensão ou em algum projeto do curso.  

Biblioteconomia Coeficiente igual ou superior a . 2) Possuir no máximo duas reprovação em seu 
Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das 
disciplinas.  

Geografia 
(Licenciatura) 

Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Possuir no máximo uma reprovação em 
seu Histórico Escolar.3) Ter cursado no mínimo 25% e no máximo 75% das 
disciplinas. 4) Estar envolvido oficialmente de alguma atividade de ensino ou de 
pesquisa ou de extensão. 

Psicologia Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter, no máximo, duas reprovações em 
seu histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 20% e no 
máximo 90% das disciplinas. 4) Envolvimento em, pelo menos, uma atividade 
extraclasse de ensino, pesquisa, extensão ou representação discente. 

Ciências 
Econômicas 

Coeficiente igual ou superior a 8,0. 2) Não possuir nenhuma reprovação em seu 
Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% das 
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disciplinas. 4) Estar envolvido oficialmente em alguma atividade de ensino, 
pesquisa ou extensão, ou em algum  projeto do curso. 

Administração Coeficiente igual ou superior a 8.5. 2) Não possuir reprovações em seu 
Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% das 
disciplinas. 4) Estar envolvido oficialmente em alguma atividade de ensino, 
pesquisa ou extensão, ou em projetos institucionais vinculados ao curso. 

Matemática 
(Licenciatura) 

Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter, no máximo, duas reprovações em 
seu histórico escolar. 3) Com aprovação subsequente nas disciplinas em 
questão. 4) O estudante deverá ter cursado no mínimo 25% e no máximo 75% 
das disciplinas. 5) Envolvimento em pelo menos uma atividade extraclasse de 
ensino, pesquisa ou extensão. 

Ciências 
Biológicas 
(Licenciatura) 

Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter, no máximo, quatro reprovações em 
seu histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 25% e no 
máximo 75% das disciplinas. 4) Envolvimento em atividades extraclasse ou de 
ensino, ou pesquisa ou extensão. 

Ciências 
Biológicas 
(Bacharelado) 

Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Ter, no máximo, quatro reprovações em 
seu histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 25% e no 
máximo 75% das disciplinas. 4) Envolvimento em atividades extraclasse ou de 
ensino, ou pesquisa ou extensão. 

Sistema de 
Informação 

Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Possuir no máximo duas reprovações em 
seu Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 30% e no máximo 90% das 
disciplinas. 4) Envolvimento em atividades extraclasse de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Enfermagem Coeficiente igual ou superior a 7,5. 2) Não ter nenhuma reprovação em seu 
Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 30% e no máximo 80% das 
disciplinas. 4) Participar de pelo menos uma atividade de ensino, uma de 
pesquisa e uma de extensão, conforme tabela de atividades complementares 
do Projeto Pedagógico de Curso vigente. 

Medicina Coeficiente igual ou superior a 8,5. 2) Não apresentar nenhuma reprovação em 
seu histórico escolar. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 25% e no 
máximo 75% das disciplinas. 4) Envolvimento em pelo menos uma atividade 
extraclasse de ensino, pesquisa ou extensão. 

Engenharia 
Mecânica 

1) Coeficiente igual ou superior a 6,0; 2) Ter no máximo, três reprovações em 
seu histórico escolar; 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 50% das 
disciplina. 

mailto:mobilityout.secri@ufmt.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
Av. Fernando Correa da Costa, nº 2.367 – Boa Esperança - 78060-900 – Cuiabá – MT 

Tel.: (65) 3313-7294 - E-mail: mobilityout.secri@ufmt.br 

 

   
 

 

Engenharia 
Agrícola e 
Ambiental 

Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Possuir no máximo 3 (três) reprovações 
em seu histórico. 3) O estudante deverá ter cursado no mínimo 50% e no 
máximo 98% do curso. 4) Estar envolvido em uma ou mais das atividades de 
ensino, pesquisa ou extensão. 

Zootecnia Coeficiente igual ou superior a 7,0. 2) Possuir no máximo duas reprovações em 
seu Histórico Escolar. 3) Ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% das 
disciplinas. 4) Estar envolvido oficialmente de alguma atividade de ensino ou de 
pesquisa ou de extensão. 
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