
 
  

    

  

   

  

  

  

 

 

EDITAL Nº. 01/2018 - UFMT/SETEC/UAB/COORDENAÇÃO DE CURSO SELEÇÃO 

SIMPLIFICADA DE TUTORES PARA ATUAREM NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

OFERTADOS PELA UFMT/SETEC/UAB 

 

RESULTADO DAS INSCRIÇÕES APÓS RECURSO 

 

 

 

Candidato Cor/Raça A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V PONTUAÇÃO 

HEBERT CHAVES ROCHA 
DE OLIVEIRA Branca   

1
0     

1
5  9     7        41 

LUCIANO DE PINHO 
GARCIA Parda       7    1  8 2 7        25 

CRISTIANO NUNES 
FREITAS Branca   

1
0    7  1 1       7      26 

AURELIO MENDANHA DA 
SILVA Branca   

1
0 

1
0   7 

1
5 7       

1
5     1 1 66 

ÉRIC ANDRÉ MANGOLIM Branca   

1
0    7    

1
0  2 

1
4 7      1 1 52 

DANILO PEREIRA COSTA Parda   

1
0 

1
0   7   2   4 4 7      1  45 

JAQUELINE ADORNO 
SARTORI Amarela       7        7      1  15 

 

 

Legend
a Titulação 

[A] Apresentação de trabalhos científicos em congresso nacional ou internacional (para cada trabalho, máximo 04) 

[B] 
Apresentação de trabalhos científicos em congresso nacional ou internacional em área diferente do curso, objeto de 
sua escolha (para cada trabalho, máximo 04) 

[C] Comprovante de atuação em órgão público 

[D] Comprovante de atuação em órgão público da Secretaria de Justiça 

[E] DOUTORADO em área diferente do curso, objeto de sua escolha 

[F] DOUTORADO na área do curso, objeto de sua escolha 

[G] ESPECIALIZAÇÃO em área diferente do curso, objeto de sua escolha 

[H] ESPECIALIZAÇÃO na área do curso, objeto de sua escolha 

[I] 
Exercício de atividade de docência no ensino médio, área do curso, objeto de sua escolha (para cada semestre, 
máximo 10 semestres) 

[J] 
Exercício de atividade de docência no ensino médio, em área diferente do curso, objeto de sua escolha (para cada 
semestre, máximo 10 semestres) 

[K] 
Exercício de atividade de docência no magistério superior em área diferente do curso, objeto de sua escolha (para 
cada semestre, máximo 10 semestres) 

[L] 
Exercício de atividade de docência no magistério superior na área do curso, objeto de sua escolha (para cada 
semestre, máximo 10 semestres) 



[M] 
Experiência comprovada como tutor em área diferente do curso, objeto de sua escolha (para cada semestre, 
máximo 10 semestres) 

[N] 
Experiência comprovada como tutor na área do curso, objeto de sua escolha (para cada semestre, máximo 10 
semestres) 

[O] GRADUAÇÃO em área diferente do curso, objeto de sua escolha 

[P] GRADUAÇÃO na área do curso, objeto de sua escolha 

[Q] MESTRADO em área diferente do curso, objeto de sua escolha 

[R] MESTRADO na área do curso, objeto de sua escolha 

[S] Publicação de artigos científicos em revista com classificação Qualis A ou B (para cada artigo, máximo 04) 

[T] 
Publicação de artigos científicos em revista com classificação Qualis A ou B em área diferente do curso, objeto de 
sua escolha (para cada artigo, máximo 04) 

[U] Ter participado de cursos em educação a distância como aluno em área diferente do curso, objeto de sua escolha 

[V] Ter participado de cursos em educação a distância como aluno na área do curso, objeto de sua escolha 
 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá, 27 de junho de 2018  

 

 

Prof. Dr. Renato Neder  

Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração Pública Universidade Federal de Mato 

Grosso.  

 

 

Profª. Dr.ª Glauce Viana de Souza Torres  

Coordenadora Adjunta da UAB/MT 

 


