
Como acessar aos cursos da



Os cursos a distância ofertados no âmbito do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil pela Universidade Federal de 
Mato Grosso (UAB/UFMT) funcionam da seguinte forma:

- é publicado um edital para processo seletivo especial (PSE) de um curso. Nesse edital 
consta os polos (municípios onde o curso ocorrerá) e a quantidade de vagas para 
cada polo e o calendário do certame.

- o candidato se inscreve para o polo onde reside ou o mais próximo, pois haverá 
encontros presenciais e a frequência é obrigatória. A inscrição normalmente tem um 
valor simbólico utilizado para custear a aplicação das provas nos polos onde será 
ofertado o curso.

- com a inscrição deferida o candidato fará a prova (PSE) e se for aprovado no processo 
seletivo, será matriculado no curso, de acordo com número de vagas disponíveis.

- a matricula, normalmente, é feita no polo onde o candidato se inscreveu, pelos 
técnicos da UFMT, seguindo calendário publicado juntamente com o edital de vagas.

ACESSO:



- o curso inicia com uma aula inaugural presencial em cada polo. O aluno é inserido 
num AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem - local onde ocorrerá a interlocução 
com os professores, tutores e colegas, caracterizando a sala de aula. 

- os encontros presenciais, são obrigatórios, e continuam a acontecer ao longo do 
curso, geralmente duas vezes por mês ou de acordo com um calendário publicado no 
AVA do curso contemplando a necessidade e exigência de cada curso, bem como no 
período de estágio (este é totalmente presencial) ou de orientação das monografias 
ou TCCs.

- os cursos ofertados pela UAB/UFMT são gratuitos. 

- no site da UAB/UFMT www.uab.ufmt.br você terá mais informações úteis.

ATENÇÃO, a UAB/UFMT atua somente nos municípios polos do estado de Mato Grosso. 
Por isso, se você não reside em Mato Grosso, entre em contato com as universidades 
que atuam através do sistema UAB na sua região.

COMO FUNCIONAM OS CURSOS:

http://www.uab.ufmt.br


Contatos:

www.uab.ufmt.br - no link fale conosco
email: secuabufmt@gmail.com

fone: (65) 3615 6272

http://www.uab.ufmt.br
mailto:secuabufmt%40gmail.com?subject=

