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Caro (a) aluno (a)
Bem-vindo (a) à nossa Universidade! A sua chegada significa uma conquista
pessoal e acadêmica. A equipe da UFMT, professores e servidores, atua para bem
orientá-lo (a) e apoiá-lo (a) em suas atividades de formação e na vivência universitária. Preparamos esse Guia para que você possa conhecer as oportunidades oferecidas pela Universidade e os caminhos para participar ativamente.
A cada ano, renovamos o compromisso de construir e consolidar uma universidade que atenda às expectativas da sociedade e, nessa perspectiva, estamos atentos à formação intelectual alicerçada nas dimensões ética, estética, política e cultural.
Formar cidadãos autônomos e comprometidos com a construção de uma sociedade
mais justa e democrática é um de nossos objetivos.
Mais de 40 mil alunos foram formados desde a fundação da UFMT, em 1970.
A cada semestre chegam jovens que buscaram e alcançaram a Universidade. Como
ocorre todos os anos, a UFMT amplia o seu compromisso com as políticas de acesso
e permanência. Em 2013, aos 43 anos, a UFMT recebe 5123 ingressantes, sendo
3.792 no primeiro e 1.331 no segundo semestre acadêmico. Neste manual você vai
conhecer todos os benefícios do programa de assistência estudantil, e de outras modalidades, como pesquisa, extensão, monitoria e apoio a eventos acadêmicos.
Acreditamos que é papel da UFMT socializar conhecimentos e informações e
contribuir com aos avanços científicos e tecnológicos e com as dimensões social e
humana.
Viva intensamente a UFMT!
Profa. Maria Lúcia Cavalli Neder
Reitora
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Boas Vindas 		

Reitora

Sobre o Guia
Prezado(a) Estudante,
Parabéns pela sua chegada à Universidade!
Temos o prazer de apresentar o Guia do Estudante da UFMT, organizado para
ajudar você a conhecer a Universidade e tudo o que ela pode lhe oferecer durante a
sua vivência acadêmica.
O Guia contém informações sobre a estrutura da UFMT, os principais procedimentos realizados pelos alunos, cursos, programas, bolsas, auxílios e as diversas
oportunidades oferecidas pela Universidade aos estudantes nas áreas de ensino,
pesquisa, extensão e assistência estudantil.
Esperamos que ele seja um instrumento útil para você. Leia o Guia com atenção, explore seu conteúdo e também o avalie, criticando e sugerindo.
Desejamos a você muito sucesso nesse novo ano acadêmico que se inicia, e
que sua estada na UFMT lhe proporcione condições e espaços de formação acadêmica, política, esportiva, cultural e de vivência universitária.
Profa. Myrian Thereza de Moura Serra
Pró-Reitora de Assistência Estudantil
prae@ufmt.br

EXPEDIENTE
Universidade Federal de Mato Grosso
Produção
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
Organização e orientação
Prae/ Proeg/ PROPeq/ Proplan/ Proad/ PROPG/ Secomm
Projeto Gráfico e Diagramação
Secomm

Boas Vindas		

Pró-Reitora
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Calendário Acadêmico
Aprovado pela Resolução Consepe n.º 30, de 25/03/2013
MAIO/2013
10 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis, Pontal do Araguaia, Sinop e Barra do Garças.

01

Dia do Trabalhador - Feriado Nacional

02

Abertura do 2º período para solicitação de diplomas de Pós-Graduação Stricto sensu da UFMT.

03

Último prazo para realização da avaliação da aprendizagem.

03

Último prazo para lançamento de dados das defesas ocorridas em abril/2013 no SIPG.

05

Último prazo para encaminhar, à PROPG, dados de alunos matriculados e defesas ocorridas em abril/2013.

06

Último prazo para lançamento de notas (cursos semestrais) pelos professores, no sistema acadêmico,
online, referente ao 2º período letivo de 2012.

06

Início da submissão de propostas online (SIGProj) para apoio a eventos com bolsa.

06

Início do período de solicitação à Prae/CAS, via Protocolo Geral da UFMT, de ônibus e de auxílio discente para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos políticos estudantis externos,
nos meses de julho, agosto e setembro de 2013.

06

Último prazo para o professor entregar, na Secretaria do curso, o Diário de Classe referente ao 2º período letivo de 2012.

06

Início do período de solicitação, via Protocolo Geral da UFMT, de ônibus e de auxílio discente para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos políticos estudantis externos nos meses de
julho, agosto e setembro de 2013 com término em 07 de junho - Procev/Care.

06 a 24/05

Período de inscrição para seleção no Programa de Iniciação Científica da UFMT - Pibic/Pibit - Ação Afir-

07 a 18/05

mativa 2013/2014.
Férias dos docentes (12 dias)

09 a 12/05

Matrícula para o 1º período letivo de 2013, via internet - Sistema Acadêmico -, para alunos veteranos dos
cursos de graduação semestrais e anuais na modalidade presencial.

10

Último prazo para protocolo na Secretaria da PROPG de processos solicitando concessão, cancelamento
ou suspensão de bolsas Demanda Social/Reuni.

12

Divulgação do resultado provisório das propostas PROExt/MEC/2014 no sítio do MEC.

13 a 17/05

Interposição de recursos junto ao PROExt/MEC/2014.

13 a 24/05

Período de inscrição para 2ª prova de Proficiência – IL.

18

Término do período letivo especial

20

Início do Período para colação de grau dos concluintes do 2º período letivo de 2012.

20 e 21
20

Período de solicitação de ajuste de matrícula pelo coordenador
Último prazo para publicação do Edital de Assistência Estudantil 2013/1 para solicitação, à Prae/CAS, de
novas bolsas Permanência, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia e Moradia Estudantil.

20

Início do período letivo 2013/1 para o Ensino de Graduação.

20

Lançamento do Edital de Assistência Estudantil 2013/1 para apresentação de novas solicitações de Bolsa Permanência, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia e Moradia Estudantil - Prae/CAS

21
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Divulgação do resultado final das propostas PROExt/MEC/2014, aprovadas.
Calendário Acadêmico

2013

21
22 a 24

Período de efetivação de ajuste de matrícula pelo coordenador de curso.
Último Prazo para recebimento na Prae/CAS de propostas impressas para apoio com bolsa, a eventos a
serem realizados em 2013.

20

Último prazo para protocolo na PROPG, de processo de criação de cursos Lato sensu, com início previsto

20

para o período letivo de 2013/2.
Data limite para entrega dos Planos de Ensino das disciplinas do período letivo 2013/1 junto à Coordenação de Curso.
Corpus Christi – Feriado nacional

JUNHO/2013
25 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis e Pontal do Araguaia
24 dias letivos em Sinop e Barra do Garça
02

Realização da 2ª Prova de Proficiência – IL

03

Início do processo seletivo 2013/2 para cursos de Pós-Graduação Stricto sensu.

03

Último prazo para lançamento de dados das defesas ocorridas em maio/2013 no SIPG.

05

Último prazo para encaminhar à PROPG dados de alunos matriculados e defesas ocorridas em
maio/2013.

07

Término do período de solicitação à Prae/CAS, via Protocolo Geral da UFMT, de ônibus e de auxílio discente para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos políticos estudantis externos, nos meses de julho, agosto e setembro de 2013.

10

Último prazo para solicitar ao Colegiado de Curso, via Protocolo Geral da UFMT, Mobilidade Acadêmica
Nacional para o período letivo 2013/2.

10

Último prazo para solicitar ao Colegiado de Curso, via Protocolo Geral da UFMT, extraordinário aproveitamento nos estudos para componentes curriculares do 1º semestre ou ano.

13

Sinop - Feriado Municipal

13

Barra do Garças - Feriado Municipal

13

Abertura do período de inscrição para 2ª prova de Proficiência – IL

14

Último prazo para protocolo na Secretaria da PROPG de processos solicitando concessão, cancelamento
ou suspensão de bolsas Demanda Social/Reuni.

15/06
a
31/07

Período de solicitação de auxílio para apresentação de trabalho em eventos nacionais à PROPeq (Reso-

20

Matrícula para o 1º período letivo de 2013, via internet - Sistema Acadêmico -, para alunos veteranos dos

lução Consepe nº 06/2007) que ocorrerão de setembro a dezembro de 2013.
cursos de graduação semestrais e anuais na modalidade presencial.

24

Divulgação do resultado da 2ª Prova de Proficiência – IL

JULHO/2013
27 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis, Pontal do Araguaia,
Sinop e Barra do Garças
03

Último prazo para lançamento de dados das defesas ocorridas em junho/2013 no SIPG

05

Último prazo para encaminhamento à PROPG de dados de alunos matriculados e defesas ocorridas em
junho/2013.

Calendário Acadêmico

2013
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09

Publicação do Edital para transferências para ocupação de vagas remanescentes na UFMT.

15

Último prazo para protocolo na Secretaria da PROPG de processos solicitando concessão, cancelamento
ou suspensão de bolsas - Demanda Social/Reuni.

19
21
15 a 31/07

Encerramento do período letivo 2013/1 da Pós-Graduação Stricto sensu.
Último prazo para oferta de horário 2013/2 dos Programas de Pós-Graduação, no SIPG.
Período para encaminhamento dos resumos que irão compor o CD do XXI Seminário de Iniciação Científica, pelos alunos de Iniciação Científica.

22

Último prazo para solicitar ao Colegiado de Curso, via Protocolo Geral da UFMT, trancamento de matrícula para o período letivo de 2013/1 dos cursos em regime de seriado anual.

30

Último prazo para lançamentos de notas referentes ao período letivo 2013/1, no SIPG.

31

Último prazo para solicitar ao Colegiado de Curso, via Protocolo Geral da UFMT, extraordinário aproveitamento nos estudos, para componentes curriculares a partir do 2º semestre ou ano.

AGOSTO/2013
27 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis, Pontal do Araguaia,
Sinop e Barra do Garças.
01

Divulgação do resultado da seleção- Pibic/Pibiti/Ação Afirmativa 2013/2014.

02 a 09/08

Período de inscrição no Programa Voluntariado de Iniciação Científica – VIC 2013/2014.

01 a 16/08

Período para entrega do Relatório Final do Pibic/Pibiti/Ação Afirmativa e VIC do período 2012/2013.

01 a 16/08

Publicação de editais para Processo Seletivo 2014/1 dos Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu.

05

Término do prazo para solicitação de realização de componente curricular em período letivo especial.

05

Último prazo para oferta de disciplinas 2013/2 dos Programas de Pós-Graduação no SIPG.

05 a 09

Período de matrícula para cursos de Pós-Graduação Stricto sensu.

05

Último prazo para lançamento de dados das defesas ocorridas em julho/2013 no SIPG.

05

Último prazo para encaminhar à PROPG, dados de alunos matriculados e defesas ocorridas em julho/2013.

05 a 23/08

Período de inscrição para 3ª prova de Proficiência – IL.

07

Início do período para autoavaliação dos cursos de graduação.

11

Dia do Estudante.

11

Início do período letivo 2013/2 para a pós-graduação Stricto sensu.

13

Divulgação do resultado VIC – Programa de Voluntariado de Iniciação Científica-PROPeq.

14

Último prazo para protocolo na Secretaria da PROPG de processos solicitando concessão, cancelamento
ou suspensão de bolsas – Demanda Social/Reuni.

19

Início do período de solicitação, via Protocolo Geral da UFMT, de ônibus e de auxílio discente para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos políticos estudantis externos nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2013 com término em 20 de Setembro – Prae/CAS.ou suspensão de
bolsas – Demanda Social/Reuni.

23

Encerramento do período de inscrição para 3ª prova de Proficiência – IL ou suspensão de bolsas – Demanda Social/Reuni.
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Calendário Acadêmico
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SETEMBRO/2013
11 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis, Pontal do Araguaia
12 dias letivos em Sinop e Barra do Garças
02 a 16

Período para lançamento/homologação dos horários e componentes curriculares, pelo Coordenador de
Curso, para 2013/2.

02 a 24

Abertura e fechamento do sistema acadêmico para lançamento de notas relativas ao período letivo
2013/1 pelos professores.

03

Último prazo para lançamento de dados das defesas ocorridas em agosto/2013, no SIPG.

05

Último prazo para encaminhar à PROPG, dados de alunos matriculados e defesas ocorridas em agosto/2013.

07

Independência da República – Feriado Nacional

12

Término do período para autoavaliação dos Cursos de Graduação

14

Feriado municipal – Sinop

14

100º dia letivo do período letivo 2013/1 (Campi Cuiabá, Pontal do Araguaia e Rondonópolis).

14

Último prazo para protocolo na Secretaria da PROPG de processos solicitando concessão, cancelamento
ou suspensão de bolsas - Demanda Social/Reuni.

15

Aniversário de Barra do Garças – Feriado municipal.

15

Realização da 3ª Prova de Proficiência – IL

16

100º dia letivo do período letivo 2013/1 (Campi Sinop e Barra do Garças)

18

Início do período letivo especial.

18 a 21/09
20

Período de planejamento acadêmico de 2013/2.
Término do período de solicitação, via Protocolo Geral da UFMT, de ônibus e de auxílio discente para
apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos políticos estudantis externos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013 - Prae/CAS.

20 a 25/09

Período para ajuste e alteração de inconsistência nos horários e componentes curriculares, pelo coordenador de curso, para 2013/2.

20 a 30/09

Período de renovação de bolsas e auxílios da Assistência Estudantil – Prae/CAS.

21

Último prazo para realização da avaliação da aprendizagem nos cursos semestrais.

24

Último prazo para lançamento de notas (cursos semestrais) pelos professores, no Sistema Acadêmico,
via internet, referente ao período letivo de 2013/1.

24

Último prazo para o professor entregar na Secretaria do Curso o Diário de Classe referente ao período
letivo de 2013/1.

25
27/09 a 01/10

Início das férias dos docentes (15 dias).
Período para ajuste e alteração de inconsistência no lançamento de notas por professores.

29

Aniversário de Pontal do Araguaia – Feriado municipal.

30

Encerramento do 2º período para solicitação de diplomas de Pós-Graduação Stricto sensu da UFMT.

Calendário Acadêmico

2013
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OUTUBRO/2013
16 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis, Pontal do Araguaia,
Sinop e Barra do Garças
01
01 a 05/10

Início do processo seletivo 2014/1 para cursos de Pós-Graduação Stricto sensu.
Período para colação de grau dos concluintes do período letivo de 2013/1.

02

Último prazo para lançamento de dados das defesas ocorridas em setembro/2013, no SIPG.

04

Último prazo para encaminhar, à PROPG, dados de alunos matriculados e defesas ocorridas em setembro/2013.

05 a 09/10
08
09

Período de matrícula online, pelos alunos (cursos semestrais na modalidade presencial), para o período letivo 2013/2.
Divulgação do resultado da 3ª Prova de Proficiência – IL
Término das férias dos docentes.

11

Término do período letivo especial.

11

Último prazo para enviar à PROEG, via Protocolo Geral da UFMT, o planejamento das Aulas de Campo para o
período letivo de 2013/2.

12

Nossa Senhora Aparecida - Feriado Nacional.

14

Início do período letivo 2013/2 para o Ensino de Graduação.

14

Publicação dos resultados da matrícula no Diário Eletrônico de Classe (para professores) e Planilha de Horários
(para alunos).

14

Último prazo para protocolo, na Secretaria da PROPG, de processos solicitando concessão, cancelamento ou
suspensão de bolsas - Demanda Social/Reuni.

14

Último Prazo para publicação do Edital de Assistência Estudantil 2013/2 – para solicitação à Prae/CAS de novas
bolsas Permanência, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia e moradia estudantil.

15
16 e 17
21

Dia do Professor.
Ajuste de matrícula online, cursos semestrais na modalidade presencial, pelos alunos, para o período letivo 2013/2.
Último prazo para solicitar ao Colegiado de Curso, via protocolo geral da UFMT, Mobilidade Acadêmica Nacional
para o período letivo 2014/1.

22

Último prazo para solicitação de rematrícula ao Colegiado de Curso, via protocolo geral da UFMT, para o período
letivo 2013/2 para alunos não matriculados em um ou mais períodos.

22

Último prazo para solicitar à STI/CAE, via protocolo geral da UFMT, matrícula em disciplina isolada como aluno especial.

22/10 a 05/10

Período de ajuste de matrícula online, cursos semestrais na modalidade presencial, pelo Coordenador de Curso, para o
período letivo 2013/2.

28
28/01 a 08/11

31

Dia do Servidor Público – Ponto Facultativo.
Período de inscrição para 4ª Prova de Proficiência – IL
Último prazo para protocolo na PROPG de processo de criação de Cursos Lato Sensu com início previsto para o
semestre letivo 2014/1.
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2013

Novembro/2013
23 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis, Pontal do Araguaia,
Sinop e Barra do Garças
01a 30/11

Período de solicitação de auxílio para eventos nacionais à PROPeq (Resolução Consepe n º 06/2007)
que ocorrerão de janeiro a abril de 2014

02

Finados - Feriado nacional

04

Último prazo para enviar à PROEG, via Protocolo Geral da UFMT, o planejamento das aulas de campo
para os períodos letivos 2014/1 e 2014/2.

04

Abertura do 3º período para solicitação de diplomas de Pós-Graduação Stricto sensu da UFMT.

04

Último prazo para lançamento de dados das defesas ocorridas em outubro/2013, no SIPG.

04

Início do período de solicitação à Prae/CAS, via Protocolo Geral da UFMT, de ônibus e de auxílio discente para apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos políticos estudantis externos,
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014.

04 a 08/11

IV Semana Acadêmica: XXI Seminário de Iniciação Científica da PROPeq, VI Mostra da Pós-Graduação
da PROPG, V Mostra da Graduação da Proeg, IV Mostra da Extensão da Procev e I Mostra da Permanência da Prae.

05

Último prazo para encaminhar à PROPG, dados de alunos matriculados e defesas ocorridas em outubro/2013.

08

Encerramento do período de inscrição para 4ª Prova de Proficiência – IL

12

Último prazo para protocolo, na Secretaria da PROPG, de processos solicitando concessão, cancelamento ou
suspensão de bolsas - Demanda Social/Reuni.

14

Último prazo para solicitar ao Colegiado de Curso, via Protocolo Geral da UFMT, trancamento de matrícula para
o período letivo 2013/2 dos cursos em regime de crédito e seriado semestral.

15

Proclamação da República – Feriado nacional.

19

Prazo final para solicitação de diárias e passagens, via SCDP, para os Programas de Pós-Graduação Stricto
sensu.

20

Feriado - Consciência Negra.
Realização da 4ª Prova Proficiência – IL

25 a 29/11

II Semana Científica do Campus Universitário do Araguaia.

Dezembro/2013
18 dias letivos em Cuiabá, Sinop e Barra do Garças
17 dias letivos em Rondonópolis e Pontal do Araguaia

03

Último prazo para lançamento de dados das defesas ocorridas em novembro/2013 no SIPG.

05

Último prazo para encaminhar, à PROPG, dados de alunos matriculados e defesas ocorridas em
novembro/2013.

Calendário Acadêmico

2013
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06

Ultimo prazo para recebimento de propostas impressas na Codex/Procev - para apoio com bolsa - a
eventos a serem realizados em 2013.

06

Início da submissão online (SIGProj) das propostas PBExt/2014.

06

Término do período de solicitação, via Protocolo Geral da UFMT, de ônibus e de auxílio discente para
apresentação de trabalhos acadêmicos e participação em eventos políticos estudantis externos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014.

10

Aniversário de Rondonópolis – Feriado municipal.

10

Aniversário da UFMT.

11

Divulgação do resultado da 4ª Prova de Proficiência – IL

14

Término do processo seletivo 2014/1 dos Cursos de Pós-Graduação Stricto sensu.

16

2ª Reunião ordinária com os Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Stricto sensu.

16

Ultimo prazo para solicitar ao Colegiado de Curso, via Protocolo Geral da UFMT, trancamento de matrícula para o período letivo de 2013/2 dos cursos em regime de seriado anual.

16

Último prazo para cadastramento e prorrogação de projetos, para registro na PROPeq.

20

Pontal do Araguaia - Feriado municipal.

20

Encerramento Período Letivo 2013/2 dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu.

20

Encerramento do 3º período para solicitação de diplomas de Pós-Graduação Stricto sensu da UFMT.

23 a 31/12

25

Recesso acadêmico.
Natal

Janeiro/2013
05 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis, Pontal do Araguaia,
Sinop e Barra do Garças
01

Confraternização Universal - Feriado nacional

02

Abertura do 1º período para solicitação de diplomas de Pós-Graduação Stricto sensu da UFMT.

02

Último prazo para lançamento de dados das defesas ocorridas em dezembro/2013, no SIPG.

02 a 26/01

06

Férias dos docentes (25 dias)
Último prazo para encaminhar à PROPG, dados de alunos matriculados e defesas ocorridas em Dezembro/2013.

15

Último prazo para protocolo na Secretaria da PROPG de processos solicitando concessão, cancelamento
ou suspensão de bolsas - Demanda Social/Reuni.

26

Último prazo para lançamentos de notas referentes ao período letivo 2013/2 no SIPG.

27

Reinício do período letivo 2013/2 para o ensino de graduação.

30

Último prazo para oferta de horário 2014/1 dos programas de pós-graduação no SIPG.

Fevereiro/2013
24 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis,
Pontal do Araguaia, Sinop e Barra do Garças.
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05

Término do prazo para solicitação de realização de componente curricular em período letivo especial.

10

Início do período de autoavaliação dos Cursos de Graduação.

17 a 28/2

Período para entrega do Relatório Parcial do Pibic/Pibiti/Ação Afirmativa e VIC do período 2013/2014.

Março/2013
05 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis, Pontal do Araguaia,
Sinop e Barra do Garças
01 a 31/03

Período para solicitar ao Colegiado de Curso de Medicina revalidação de diploma médico obtido no exterior (Faculdade de Medicina). Fluxo contínuo para os demais cursos de graduação.

01 a 31/03

Período de solicitação de auxílio para apresentação de trabalho em eventos nacionais à PROPeq (Resolução Consepe nº06/2007) ) que ocorrerão de maio a agosto de 2014.

03 a 04/03

Ponto facultativo – Carnaval.

03 a 27/03

Período de abertura e fechamento do Sistema Acadêmico para lançamento de notas relativas ao período
letivo 2013/2 pelos professores.

05

Ponto facultativo – Cinzas.

10

Término do período de autoavaliação dos cursos de graduação.

17 a 21/03

Período de confirmação de matrícula, pelos alunos, modalidade a distância – EaD.

20

100º dia letivo do período letivo 2013/2 (Campi Cuiabá, Sinop e Barra do Garças)

20 a 30/03

Período de renovação de bolsas e auxílios da Assistência Estudantil – Prae/CAS.

21

100º dia letivo do período letivo 2013/2 (Campi Rondonópolis e Pontal do Araguaia).

22

Último prazo para realização da avaliação da aprendizagem nos cursos semestrais.

26

Último prazo para realização da avaliação da aprendizagem nos cursos semestrais.

27 a 31/03
31

Período de planejamento acadêmico de 2014/1.
Último prazo para lançamento de notas (cursos semestrais) pelos professores no Sistema Acadêmico,
online, referente ao período letivo 2013/2.

31

Último prazo para o professor entregar na Secretaria do Curso o Diário de Classe referente ao período letivo de 2013/2.

Abril/2013
13 dias letivos em Cuiabá, Rondonópolis, Pontal
do Araguaia, Sinop e Barra do Garças
01

Confraternização Universal - Feriado nacional Ajuste e alteração de inconsistência no lançamento de
notas por professores, referente ao período letivo 2013/2.

01 a 07/04

Período de ajuste de matrícula, pela Coordenação de Curso, modalidade a distância – EaD

03 a 09/04

Período para colação de grau dos concluintes do período letivo 2013/2.
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11

07 a 09/04

Matrícula online para o período letivo 2014/1, para veteranos dos cursos de graduação semestrais e
anuais na modalidade presencial.

11

Último prazo para entrega na PROPeq de projetos de pesquisa e/ou pedidos de prorrogação ou inclusão
de membros nos projetos em andamento para seleção de bolsistas dos Programas de Iniciação Científica
– Pibic/Pibiti/Pibic-Ação Afirmativa do período 2014-2015.

12

Término do período letivo especial.

14

Início do período letivo 2014/1 para o Ensino de Graduação.

14

Publicação dos resultados da matrícula no Diário Eletrônico de Classe (para professores)
e Planilha de Horários (para alunos).

14

Último Prazo para publicação do Edital de Assistência Estudantil 2014/1 – para solicitação à Prae/CAS
de novas bolsas Permanência, Auxílio Alimentação, Auxílio Moradia e moradia estudantil.
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Guia do Estudante da UFMT

Atividades e estrutura da UFMT
A Universidade Federal de Mato Grosso é uma instituição pública, com ensino gratuito, e tem,
dentre os seus princípios, a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão.
Ensino, pesquisa e extensão são as três principais funções da Universidade e você poderá vivenciar
atividades em todas essas dimensões durante o seu curso.
São consideradas atividades de Ensino todas aquelas que possibilitam a você aprender, seja
dentro da Universidade, em suas salas de aula, nos laboratórios, nas aulas de campo, nos grupos
de pesquisa ou em ações junto à comunidade. Na Universidade você participará da construção
do conhecimento, que se realiza a partir do diálogo com o saber que você traz consigo, o saber
acadêmico e, também, com o saber popular.
A Pesquisa na Universidade tem como objetivo fundamental produzir e difundir conhecimentos
científicos, tecnológicos, artísticos e culturais e desenvolver sua crítica, associando-se ao Ensino e
à Extensão. Na UFMT você poderá desenvolver atividades de pesquisa desde o início de seu curso,
participando de grupos de pesquisa, desenvolvendo a reflexão e a prática científica, sob orientação
de pesquisadores da Universidade.
A Extensão Universitária, baseada na indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa, visa
desenvolver a sua formação em articulação e com a participação da comunidade externa, para
assegurar relações transformadoras entre a Universidade e a sociedade.
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Atividades e Estrutura da UFMT

Administração Superior
Conselho Diretor
Responsável pela administração da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e a supervisão
da Universidade. Tem a função de gerir o patrimônio da UFMT, de modo a assegurar seu pleno
desenvolvimento.
Colegiados Superiores
Consuni - Conselho Universitário
Órgão superior normativo, deliberativo e consultivo sobre matéria administrativa, econômica,
financeira e de desenvolvimento de pessoal da Universidade.
Consepe - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Órgão superior normativo, deliberativo, consultivo em matéria de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Reitoria
É a instância executiva máxima da Universidade e que coloca em prática as decisões tomadas
pelos outros órgãos. A Reitoria é composta pelo Gabinete da Reitora, pela Secretaria da Reitoria
e assessorias. À Reitoria estão vinculados, além das pró-reitorias, a Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD), Gerência de Cerimônias e Eventos, o Hospital Universitário Júlio Müller
(HUJM) e as seguintes secretarias: Secretaria de Comunicação e Multimeios (Secomm), Secretaria
de Articulação Relações Institucionais (Sari), Secretaria de Relações Internacionais (Secri) e
Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (STI).
Vice-Reitoria
É composta pelo Gabinete do Vice-Reitor e secretaria e a ela estão vinculados a Biblioteca Central, a
Editora Universitária (EdUFMT), o Escritório de Inovação Tecnológica (EIT), e o Hospital Veterinário
(Hovet).
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae)
É a responsável pela proposição e acompanhamento da política de assistência estudantil e de
ações afirmativas da UFMT, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência dos estudantes
na UFMT, com qualidade. Na Prae o estudante encontra apoio e acompanhamento para as suas
necessidades ao longo de sua trajetória acadêmica, sendo que há especial atenção aos que
precisam de atendimento socioeconômico e psicopedagógico.
Coordenações da Prae:
CAS - Coordenação de Assistência Social
É a responsável pelos programas de assistência estudantil e de ações afirmativas voltados,
prioritariamente, aos estudantes com vulnerabilidades sociais e econômicas. Coordena 		
ações de acolhimento aos estudantes e também as bolsas e auxílios.
Coordenação de Articulação Institucional e de Moradia
É a responsável pela articulação estudantil entre os campi da UFMT e também pela gestão
dos programas de moradia estudantil.
Coordenação de Políticas Acadêmicas e Ações Afirmativas
É responsável por propor, articular, implementar, acompanhar e avaliar políticas e ações de
apoio e permanência estudantil, visando o sucesso acadêmico dos estudantes ao longo
de sua trajetória na Universidade. Sob sua coordenação estão a Gerência de Acompanha
mento Acadêmico e a Gerência de Políticas de Permanência.
Capítulo 2
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PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, CONSULTE:
www.ufmt.br/prae
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev)
É responsável por ações destinadas aos estudantes e à comunidade externa congregan
do a extensão universitária, vivência acadêmica e projetos nas áreas de arte, cultura,
esporte e lazer. Na sua estrutura estão a Coordenação de Extensão (CODEX), Coordena
ção de Cultura e Coordenação de Vivência, Esporte e Lazer (CVEL).
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)
É responsável pela gestão acadêmica dos cursos de graduação dos quatro campi (Cuiabá,
Rondonópolis, Sinop e do Araguaia (Pontal do Araguaia e Barra do Garças). Ela lida com
as políticas de ensino de graduação - desde o acesso do estudante até a sua diplomação-,
que têm como objetivo oportunizar uma melhor formação do estudante no universo acadê
mico.
Pró-Reitoria Administrativa (Proad)
Assessora a Reitoria em assuntos referentes à área técnica para garantir o melhor de
sempenho da gestão administrativa, tais como: gestão de pessoal, compras, patrimônio,
equipamentos, segurança, gestão financeira, Prefeitura do Campus, Restaurante Universi
tário e Gráfica Universitária.
Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação (PROPG)
É o órgão que tem por objetivo a definição, a coordenação e a execução das políticas de
pós-graduação e capacitação de docentes da UFMT.
Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPeq)
A PROPeq é responsável por fomentar a produção do conhecimento em todas as áreas do
saber, através da articulação interna, com os Grupos de Pesquisa, e externa, com as
Agências de Fomento.
Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan)
É responsável pelo planejamento e a execução das ações relacionadas ao orçamento e à
distribuição dos recursos de custeio às unidades que compõem a UFMT. Também
assessora no controle e execução de convênios firmados com a UFMT, elabora projetos
e promove a realização e fiscalização de obras, reformas e serviços de engenharia, e man
tém organizados as informações e dados.
Pró-Reitoria do Campus do Araguaia
Representa a Reitoria no Campus do Araguaia e possui as seguintes estruturas: Secretaria
da Pró-Reitoria; Supervisão de Administração e Planejamento; Gerência de Recursos
Humanos; Seção de Administração; Seção Financeiro-Contábil; Gerência da Biblioteca; Se
ção de Registro Escolar; Supervisão de Ensino de Graduação e Extensão e Supervisão de
Pós-Graduação e Pesquisa.
Pró-Reitoria do Campus de Rondonópolis
Representa a Reitoria no Campus de Rondonópolis e possui as seguintes estruturas: Su
pervisão de Administração e Planejamento; Gerência da Biblioteca; Chefia da Seção de
Registro Escolar; Supervisão de Cultura; Prefeitura do Campus; Chefia da Seção Financei
ro-Contábil; Supervisão de Ensino de Graduação e Extensão, Supervisão de Pós-Graduação
16
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e Pesquisa e três institutos.
Pró-Reitoria do Campus de Sinop
Representa a Reitoria no Campus de Sinop e possui as seguintes estruturas: Secretaria
da Pró-Reitoria; Supervisão de Administração e Planejamento; Gerência da Biblioteca;
Seção de Administração; Seção de Registro Escolar; Supervisão de Ensino de Graduação
e Extensão e Supervisão de Pós-Graduação e Pesquisa.
Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (STI)
A STI é responsável por atividades como: atendimento aos processos de administração es
colar, desenvolvimento de sistemas de informação para atender às demandas de informati
zação da instituição, automatizando os processos e agilizando as atividades operacionais
e discussão de ações de apoio ao uso das Tecnologias da Comunicação e da
Informação no contexto de programas de educação a distância institucionais e
estratégias de ensino-aprendizagem no contexto da educação presencial.
Secretaria de Comunicação e Multimeios (Secomm)
Divulga a produção intelectual e artística gerada na Universidade. Produz material
informativo sobre as decisões tomadas e as ações da administração superior e das
unidades acadêmicas, e os torna públicos através dos diferentes meios da UFMT e da
imprensa. Trabalha com publicações impressas, produz e veicula notícias no Portal UFMT,
programas na TV Universidade e na Rádio UFMT Web.
Secretaria de Relações Internacionais (Secri)
Foi criada em 2008, a partir da Assessoria de Relações Internacionais, e tem como mis
são prospectar oportunidades, induzir, propor e executar políticas para a inserção
internacional visando à promoção e ao desenvolvimento da UFMT. Por meio desta
secretaria são realizados os intercâmbios e a mobilidade para universidades estrangeiras.

Unidades Acadêmicas do Campus Universitário de Cuiabá
Cada unidade acadêmica possui organização,
estrutura e meios necessários para desempenhar,
no seu nível, todas as atividades e exercer as
funções essenciais ao desenvolvimento do ensino,
pesquisa e extensão.
No Campus Universitário de Cuiabá encontramse 18 unidades acadêmicas, sendo, destas, 10
faculdades e oito institutos. A estrutura compreende
diretorias, algumas ainda com departamentos,
coordenações de ensino de graduação e pósgraduação. O horário de funcionamento da
administração em geral é de segunda a sextafeira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30,
observando-se que Cuiabá segue uma hora a menos do que a de Brasília, devido ao fuso horário
de Mato Grosso. O horário de funcionamento dos cursos é especificado nos editais.
Formas de acesso e mais informações sobre os cursos estão disponíveis no item “Cursos” e no
sítio:
http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/243/PROEG

Capítulo 2

Administração Superior

17

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FAeCC)
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (Famev)
Faculdade de Arquitetura, Engenharias e Tecnologia (Faet)
Faculdade de Direito (FD)
Faculdade de Economia (FE)
Faculdade de Educação Física (FEF)
Faculdade de Enfermagem (Faen)
Faculdade de Engenharia Florestal (Fenf)
Faculdade de Medicina (FM)
Faculdade de Nutrição (Fanut)
Instituto de Biociências (IB)
Instituto de Computação (IC)
Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET)
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)
Instituto de Educação (IE)
Instituto de Física (IF)
Instituto de Linguagens (IL)
Instituto de Saúde Coletiva (ISC)

Unidades Acadêmicas do Campus Universitário do Araguaia
O Campus Universitário do Araguaia possui três institutos descritos abaixo. O horário de
funcionamento da administração em geral é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das
13h30 às 17h30. Este campus está situado em Município que segue o horário de Brasília.
Unidades Acadêmicas:
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS)
Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET)
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)

Unidades Acadêmicas do Campus Universitário de Rondonópolis
O Campus Universitário de Rondonópolis possui três institutos descritos abaixo. O horário de
funcionamento da administração em geral é de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às
17h. Este campus está situado em Município que segue uma hora a menos que o horário de
Brasília.
Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (ICAT)
Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN)
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)

Unidades Acadêmicas do Campus Universitário de Sinop
O Campus Universitário de Sinop possui três institutos descritos abaixo. O horário de funcionamento
da administração em geral é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Este campus está situado em Município que segue uma hora a menos que o horário de Brasília.
Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA)
Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS)
Instituto de Ciências da Saúde (ICS)
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Colegiado de Curso
É um órgão normativo, deliberativo, executivo e consultivo, constituído em cada um dos cursos da
UFMT. Cabe ao colegiado de Curso de Graduação avaliar e atualizar o projeto político-pedagógico
do curso sempre que houver necessidade. Também elabora o calendário acadêmico anual do curso,
encaminhando para o Consepe. É de responsabilidade do colegiado de curso decidir em primeira
instância, sempre que houver necessidade, questões apresentadas por docentes e discentes,
analisar casos de infração disciplinar e, quando necessário, encaminhar ao órgão competente.

Congregação do Instituto ou Faculdade
É a instância máxima de deliberação do Instituto ou Faculdade. Cabe à congregação estabelecer as
diretrizes acadêmicas e administrativas do Instituto ou Faculdade e supervisionar a sua execução em
consonância com o disposto no Estatuto e no Regimento Geral da UFMT, elaborando e aprovando
o Plano de Desenvolvimento Institucional. Discute e aprova o orçamento em consonância com as
diretrizes orçamentárias da UFMT, aprecia os projetos dos cursos de pós-graduação, de pesquisa
e de atividades de extensão a serem desenvolvidas. Também examina e decide, no âmbito de sua
competência, sobre os recursos interpostos contra decisões tomadas pelos demais órgãos que
integram a estrutura organizacional do Instituto ou Faculdade.

Diretório Central dos Estudantes (DCE)
É a entidade máxima de representação estudantil. Sua diretoria é eleita pelo voto direto dos
estudantes de graduação e sua gestão é de um ano. Conheça o DCE e suas propostas.

Centros Acadêmicos (CAs)
É a entidade política representativa dos estudantes do curso. Tem por função representá-los,
reivindicar às entidades competentes melhores condições de permanência na universidade. O
movimento estudantil é constituído por todos os estudantes, CAs e DCE. Procure seu CA para obter
mais informações sobre o curso e as demandas de seu Instituto ou Faculdade.
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Processo Seletivo
SiSU
Você já sabe que o processo seletivo para ingresso na UFMT é feito através do Sistema de Seleção
Unificado (SiSU). Ele ocorre em fase única, exclusivamente com base no resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). Para o curso de Música, também é exigido, no ato da matrícula,
o Certificado de Habilidades Específicas em Música, expedido pela UFMT ou por conservatórios e/
ou outras escolas de música devidamente reconhecidas.
Para o acesso à UFMT o estudante pode optar pelas vagas de ampla concorrência ou de Ações
Afirmativas, conforme estabelece a Lei nº 12.711, de 29/08/2012.

Parabéns para você que está na UFMT!
A democratização do acesso é nossa política e a Lei de Cotas, uma conquista
do povo brasileiro.
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Outras Formas de Ingresso
Além do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) e do vestibular específico e diferenciado do Programa
de Inclusão Indígena (Proind), o ingresso nos cursos de graduação da UFMT pode ocorrer das
seguintes formas:

Capítulo 3

• Convênio cultural: são alunos estrangeiros, pertencentes a países com os quais a UFMT
possui convênio de cooperação.
• Ingresso por cortesia: é a receptividade, pela comunidade universitária, ao  filho de cônsul  
estrangeiro.
• Compulsória: independe de vaga, e pode ser usufruído pelo Funcionário Público ou Militar  
e seus dependentes transferidos a pedido da União, Estados e Municípios.
• Transferência facultativa: depende da disponibilidade das vagas, sendo publicado na pági
na da UFMT, edital informativo. A transferência facultativa está sob a responsabilidade da
Coordenação de Ensino de Graduação da Proeg.
• Portador de diploma de nível superior: o ingresso como portador de diploma ocorre
através de processo seletivo mediante edital específico para esse fim. As vagas são rema
nescentes do processo seletivo de Transferência Facultativa.

Processo Seletivo
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Cursos
Os cursos oferecidos pela UFMT são:
- de graduação nas modalidades presencial e a distância;
- de pós-graduação nos níveis Stricto Sensu (mestrado e doutorado) e Lato Sensu
(especialização e MBA).

Graduação/Presencial
A UFMT possui cerca de 19.200 acadêmicos matriculados na graduação presencial e ofertou, para
ingresso em 2013, um total de 5.168 vagas na graduação, modalidade presencial, distribuídas entre
89 cursos regulares, compreendendo as Faculdades e Institutos dos campi de Cuiabá, Araguaia
(Pontal do Araguaia e Barra do Garças), Rondonópolis e Sinop.
Veja a relação de cursos presenciais oferecidos na UFMT ao final do Manual.

Graduação/Ensino a Distância (EaD)
O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) da Universidade Federal de Mato Grosso está
voltado para o desenvolvimento da modalidade a distancia, com a finalidade de expandir e interiorizar
a oferta de cursos e programas de educação superior no Estado de Mato Grosso.
Entre os cursos a distância já ministrados e em andamento na UFMT, constam nos registros da
Instituição oito cursos, envolvendo 26 polos. Veja ao final deste manual a relação de cursos a
distância da UFMT.
Atualmente, além dos cursos de graduação, a UFMT oferece, na modalidade a distância, cursos de
especialização Lato Sensu, de aperfeiçoamento e de extensão.

Educação Indígena
O Programa de Inclusão Indígena “Guerreiros da Caneta” (Proind) é uma ação afirmativa, cuja
finalidade é promover, nos cursos de graduação, o acesso, o acompanhamento acadêmico
e a permanência dos estudantes indígenas das diferentes etnias do Estado de Mato Grosso. A
disponibilidade das vagas nos cursos atende à demanda dos povos indígenas de Mato Grosso e
o acesso dos candidatos às vagas ocorre por meio de vestibular específico e diferenciado, em que
os inscritos concorrem entre si. Atualmente, são atendidos 68 acadêmicos de 12 etnias diferentes,
distribuídos entre 23 cursos nos campi de Sinop, Barra do Garças e Cuiabá.

Pós-Graduação
A UFMT oferece cursos nos níveis Stricto e Lato Sensu. Em 2012 foram 44 cursos Stricto Sensu,
sendo 33 de mestrado e 11 de doutorado. O número de alunos matriculados foi de 1.673(CAE,
2012/1). Com relação aos cursos Lato Sensu, o quantitativo de cursos era de 44, sendo 3.020
alunos matriculados (Propg, 2012/1).
O ingresso aos cursos Lato Sensu é feito exclusivamente através de processo seletivo. Para
cursos Stricto Sensu o ingresso de alunos regulares pode ser feito através de processo seletivo,
transferência e convênios.
22
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A forma de ingresso através de processo seletivo é realizada mediante edital específico para cada
curso que é disponibilizado no site da UFMT, obedecendo ao calendário acadêmico aprovado pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe). As inscrições são em setembro/outubro e as
provas em novembro. Nos editais estão previstas as áreas de concentração e o número de vagas
por orientador.
Para ingresso através de transferência é necessário que o requisitante seja oriundo de programa de
pós-graduação recomendado pela Capes.
Veja ao final deste manual a relação de cursos de Pós-Graduação oferecidos pela UFMT.
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Procedimentos do Estudante na UFMT
(com base nas normas acadêmicas – Estatuto da UFMT, Resolução Consuni 17/2004, Resolução
Consepe Nº 14/1999 e demais resoluções complementares)

Direitos do estudante
• Participar das atividades da vida acadêmica
• Ter acesso a todas as informações sobre a UFMT e sobre as rotinas da vida acadêmica
• Organizar-se em Centros Acadêmicos e no Diretório Central dos Estudantes (DCE)
• Ser representado em todos os Órgãos Colegiados e comissões da Administração da
UFMT, com direito a voz e voto
• Ter garantia de ampla defesa e contraditório nos casos de aplicação de penas
disciplinares
• Recorrer ao órgão competente toda vez que se sentir prejudicado em seus direitos
• Solicitar documentos de seu interesse, quando possível, à UFMT
• Participar das eleições dos dirigentes universitários
• Concorrer a bolsas e estágios.

Na UFMT o trote é proibido!

Entende-se por trote as ações que causem, a quem quer que seja, coação ou agressão física,
moral, psicológica ou qualquer outra forma de constrangimento, assim como os atos que resultem
em danos ao patrimônio público e à propriedade privada, cujas penas encontram-se previstas no
Regimento de Disciplina do Corpo Discente da UFMT. Cada unidade acadêmica conta com um
Comitê de Recepção aos Calouros que deve organizar a acolhida dos novos estudantes. Se você
se sentir constrangido por esse tipo de ação, denuncie à Comissão de Recepção de Calouros do
seu curso ou junto à PRAE (Pró-Reitoria de Assistência Estudantil).

Deveres do estudante
• Valorizar a vaga pública e gratuita que conquistou
• Cuidar do patrimônio da UFMT
• Respeitar todos os membros da comunidade universitária
• Conhecer e cumprir a legislação da UFMT
• Acompanhar o calendário acadêmico
• Realizar a matrícula, observando as normas e as datas do calendário acadêmico
• Manter-se atualizado quanto ao seu desempenho escolar
• Manter atualizado seu cadastro (especialmente endereços e telefones) na
coordenação do curso e no Sistema de controle acadêmico
• Zelar pela boa conduta
• Comunicar, à autoridade administrativa, irregularidades que vier a conhecer
• Comparecer junto às unidades administrativas sempre que convocado.

Deveres dos professores
Aos professores cabem todos os deveres inerentes à própria atividade docente, sendo as
irregularidades constatadas passíveis de sanções. Constituem alguns deveres dos professores:
• Apresentar e discutir com os estudantes o programa da disciplina no início do período
letivo
• Explicar a metodologia de ensino que será utilizada
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• Indicar uma bibliografia básica
• Esclarecer os critérios, quantas e como serão feitas as avaliações, formalizando as datas
de suas aplicações
• Informar os horários e o local que estará à disposição para atendimento extraclasse
• Cumprir os prazos e datas estabelecidas pelo calendário acadêmico
• Observar e cumprir a legislação institucional.

Sanções Disciplinares
As sanções disciplinares são aplicadas pela autoridade responsável quando constatada alguma
infração por parte do estudante. As sanções disciplinares são definidas pela Resolução Consuni
n.º 17, de 18 de novembro de 2004, depois de instaurado processo administrativo, sendo que o
estudante poderá apresentar defesa. Caso queira apresentar fatos que impliquem atenuação da
sanção, o estudante poderá recorrer à esfera administrativa imediatamente superior.

Advertência

A advertência é a sanção mais leve, aplicada à inobservância das normas de boa conduta. Você
pode ser advertido quando desrespeitar algum professor ou desobedecer as determinações legais,
seja do professor ou de órgão administrativo.

Repreensão

Pode ocorrer na situação de reincidência de uma infraçãoà qual foi aplicada uma advertência,
desrespeito aos membros da comunidade universitária, embriagues durante as atividades
acadêmicas, comprometimento do bom andamento das atividades acadêmicas;

Suspensão

Sanção que é aplicada na reincidência de infração que for punida como advertência ou em casos
de ofensas graves à moralidade no ambiente universitário.

Exclusão

È a sanção mais grave e pode ocorrer por infração muito grave às normas.

A quem recorrer

Ao se sentir prejudicado em quaisquer situações no âmbito da vida acadêmica, você pode pedir
reconsideração a instancia responsável. Se não resolver mesmo assim, entre com recurso junto à
autoridade superior. Recomenda-se que, antes de formalizar um pedido de recurso, você procure
orientação na Coordenação do curso ou na PRAE.

Registro Acadêmico (RGA)
Na primeira semana de aula você deve receber um número de registro acadêmico, também
conhecido como RGA. Esse número será a sua identidade na UFMT.

Comprovante de Matrícula e Histórico
O comprovante de matricula é o documento que indica as disciplinas nas quais você está matriculado
contendo o registro de suas atividades acadêmicas.
O Histórico escolar contém as disciplinas cursadas no período anterior com as respectivas notas e
frequências. Lembre-se: se perceber algum erro no seu histórico, solicite à sua unidade acadêmica
(Departamento ou Coordenação do curso) a correção, imediatamente.
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Currículo
O currículo é o conjunto de todas as atividades desenvolvidas pelo estudante durante o período de
integralização do seu curso. O currículo não envolve apenas as disciplinas e estágios, mas também
outras atividades formativas complementares, como extensão, cultura, pesquisa e monitoria.
As disciplinas da grade escolar podem ser:
Obrigatórias – são aquelas fundamentais para a sua formação profissional
Optativas – complementam a formação do universitário

Duração do curso
Cada currículo tem uma sequência recomendada, ou periodização. Existe um prazo máximo para
você completar o seu curso. Se ultrapassar esse prazo, o estudante será desligado da Universidade.

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)
É um instrumento para a avaliação de seu curso. É importante lembrar que ele é uma exigência
curricular obrigatória. Fique atento para as datas em que seu curso será avaliado pelo Enade.
Informe-se:
http://portal.inep.gov.br/enade

Pré-Requisito
Pré-requisito é aquela disciplina que você precisa cursar para poder fazer outras disciplinas nos
períodos seguintes. Conheça o projeto político pedagógico do seu curso e também converse com a
coordenação do curso para saber como proceder na matrícula em disciplinas.

Equivalência de disciplinas
Se você foi aprovado em alguma disciplina com conteúdo programático idêntico ou semelhante
à disciplina existente no seu curso, você poderá pedir equivalência de disciplina na Coordenação
de seu curso. Essa disciplina pode ter sido cursada na UFMT ou em outra Instituição de Ensino
Superior.

Aproveitamento de estudos
Você poderá solicitar aproveitamento de estudos no caso de você já ter feito outro curso superior,
ter sido transferido de outra instituição de ensino superior, ter realizado transferência interna e
transferência de regime, ou no caso de transferência de curso, via novo vestibular. Informe-se na
Coordenação do seu curso e também conheça a Resolução Consepe nº 14, de 01 de fevereiro de
1999.

Matrículas em disciplinas
As matrículas em disciplinas do primeiro semestre/ ano são automáticas para quem se matriculou
e entregou a documentação no tempo previsto. A partir do segundo período letivo, é necessário
observar o calendário acadêmico e matricular-se no período indicado.
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LEMBRE-SE DE FAZER A MATRÍCULA! EVITE QUE SEU REGISTRO ACADÊMICO SEJA
CANCELADO POR ABANDONO DO CURSO.
Se tiver dúvidas sobre em que disciplinas se matricular, peça orientação na Coordenação de seu
curso.
Sempre, no início do período letivo, há prazo para correções de matrículas. Confira sempre as suas
matrículas. Fique atento!
Matrículas em disciplinas não constantes no currículo do seu curso
Você poderá se matricular em disciplinas além daquelas de sua grade curricular, ofertadas pela
UFMT. Para isso você deve solicitar no departamento responsável pela oferta da disciplina, por
meio de pedido protocolado.

Cancelamento de disciplinas
É possível cancelar disciplinas em que você estiver matriculado, antes do decorrer da metade do
período letivo. Veja que o período está indicado no calendário acadêmico.
O não cancelamento e o abandono implicam em reprovação, influenciando o seu Índice de
Rendimento.

Avaliações dos Estudantes
No início de cada disciplina, o professor deve explicar aos estudantes todos os critérios de avaliação.
Os resultados finais das avaliações das disciplinas são dadas em notas de 0 (zero) a 10 (dez). A
frequência mínima exigida para que o estudante seja aprovado na disciplina é de 75% (setenta e
cinco por cento). O estudante tem aprovação direta quando seu aproveitamento for igual ou superior
a 7,0 (sete), resultante do processo avaliativo adotado em cada curso. Se não conseguir aprovação
direta, o estudante pode realizar o exame final, sendo necessário ter aproveitamento igual ou superior
a 5,0 (cinco), resultante da média entre esta nota e a média das demais avaliações. Por último, o
estudante pode ter aprovação com exame de 2ª época, sendo necessário ter aproveitamento igual
ou superior a 5,0 (cinco), resultante da média entre esta nota e a média das demais avaliações,
excluída a nota do exame final.

IMPORTANTE!
Os resultados da avaliação, obtidos em momentos diferentes e de formas diversas, que envolvam
habilidades de comunicação, análise e julgamento, deverão retornar aos alunos, em tempo hábil,
para reflexão crítica sobre seu desempenho.
Para que você seja aprovado é preciso que você tenha nota suficiente e frequência igual ou superior
a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina.
Frequência e Regime Domiciliar
Não existe abono de faltas, mas em alguns casos são permitidas dispensas de frequência, desde
que sejam justificadas. Os estudantes amparados pelo Decreto-Lei nº 1.044/69 e as alunas grávidas,
segundo os termos da Lei 6.202/75, podem substituir a frequência por um regime domiciliar proposto
pela disciplina com a concordância da Coordenação do curso.
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Segunda Chamada
Ao estudante que não comparecer na data designada para verificação da aprendizagem deverá
ser concedida a segunda chamada, desde que comprovada ao professor da disciplina um dos
seguintes motivos: convocação pela Justiça Comum, Justiça Trabalhista ou Justiça Eleitoral; luto
por parte de cônjuge ou parente de primeiro grau; impedimento atestado por médico ou dentista
ou serviço militar. O pedido de segunda chamada deverá ser protocolado na seção de registros
da UFMT e encaminhado à Coordenação do curso, no prazo de dois dias úteis, a contar da data
anteriormente estabelecida para a verificação da aprendizagem.

Trancamento de Matrícula
Pode ser requerido durante os 60 primeiros dias do período letivo. O trancamento de matrícula não
é permitido no ano em que o aluno efetuou a sua primeira matrícula no curso (na UFMT), exceto
nos casos previstos em Lei. O trancamento é concedido durante o curso por, no máximo, dois anos,
intercalados ou não, não sendo estes períodos computados no prazo de integralização do curso.
Não é permitido o trancamento parcial de estudos, por disciplinas. É importante você saber que o
Trancamento é semestral e, para trancar, você precisa estar matriculado.
Documentos necessários para abertura de processo de trancamento:
• Requerimento – (retirar e preencher no PROTOCOLO)
• Nada Consta – (solicitar na BIBLIOTECA)
• Histórico do Acadêmico – (retirar no Portal do Aluno)
• Folha de despacho – (no final do processo – retirar no PROTOCOLO)
O TRANCAMENTO DEVE SER ENCAMINHADO PARA A COORDENAÇÃO DE SEU CURSO

Coeficiente de Rendimento
A avaliação, em todas as disciplinas, se dará mediante notas e frequência. Essas notas serão
acumuladas num cálculo de coeficiente de rendimento, cujo valor varia de 0 (zero) a 10 (dez). Esse
coeficiente aparece no final do histórico escolar do estudante e é muito importante, pois é utilizado
para classificar o estudante em caso de processos de seleção de bolsas, prêmios, estágios, etc.

Transferência
Você poderá solicitar transferência se você estiver com registro ativo na UFMT e não tiver nenhuma
pendência, como processo administrativo ou disciplinar. Para isso você precisará apresentar uma
declaração de que há vaga na instituição onde pretende estudar.

Diplomação
A cerimônia de formatura é uma sessão solene do Conselho Universitário, na qual o estudante
recebe formalmente o grau a que tem direito por concluir o seu curso. Caso o estudante não possa
participar da cerimônia solene de formatura, poderá receber o grau sem solenidade.

Orientações para Comissões de Formaturas
A formatura é uma grande realização para todos os estudantes. A UFMT conta com uma estrutura
de cerimonial que é a responsável pela organização e condução de solenidades. O Cerimonial está
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localizado no prédio da Reitoria. Consulte o Cerimonial e peça orientações sobre a melhor forma
de organizar a formatura de sua turma.

Processo de Vagas Remanescentes
Vagas remanescentes são resultantes do cancelamento do registro acadêmico de estudantes em
cursos de graduação da UFMT. Essas vagas podem ser preenchidas de diferentes formas, de modo
que a UFMT cumpra o seu dever público de ocupar as vagas ociosas.
A ocupação das vagas remanescentes se dá por meio de processo seletivo, publicado em edital.
O processo seletivo para transferência facultativa será admitido somente para estudantes em
situação regular (matriculado ou com trancamento) da UFMT e de outras instituições de ensino
superior brasileira (IES).
Para alunos da UFMT é admitida transferência:
• Entre turnos de um mesmo curso;
• Para prosseguimento de estudos em cursos afins, existentes no mesmo campus;
• Entre campus, para prosseguimento de estudos no mesmo curso de origem, ou em
cursos afins.
Para alunos de outras IES é admitida transferência:
• Para prosseguimento de estudos no mesmo curso;
• Para prosseguimento de estudos em cursos afins.
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Bibliotecas
As Bibliotecas da UFMT visam oferecer suporte às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão,
mantendo serviços de consulta e empréstim de livros, orientação aos usuários no uso dos recursos
informacionais, além de levantamentos bibliográficos, entre outros. Atendem à comunidade
acadêmica e ao público em geral.

Biblioteca Central do Campus de Cuiabá
Possibilita a pesquisa ao acervo informatizado, com o Sistema Microisis/IBICT. A pesquisa
bibliográfica pode ser realizada em terminais de computadores. Atende a comunidade acadêmica e
o público em geral. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira: das 7h30 às 22h e Sábado:
das 7h30 às 13h. Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=biblioteca

Biblioteca do HUJM
Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM).
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira: das 7h30 às 22h.

Biblioteca do Campus do Araguaia
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h, e sábado, das 7h30 às 12h.

Biblioteca do Campus de Rondonópolis
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e sábado, das 7h às 13h.

Biblioteca do Campus de Sinop
Possibilita a pesquisa ao acervo informatizado, com o Sistema Pergamum. A pesquisa bibliográfica
pode ser realizada em terminais de computadores. Possibilita o acesso à internet pelos terminais
ou pela rede sem fio.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e sábado, das 7h30 às 12h.
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Programas de Assistência Estudantil
Restaurante Universitário (RU)
Atualmente, todos os campi da UFMT contam com RUs, que oferecem almoço e jantar ao valor
de R$ 1,00 (hum real) a estudantes de graduação e de pós-graduação Stricto sensu (mestrado e
doutorado). Para ter acesso ao RU nesse valor é preciso apresentar documento que comprove sua
condição de estudante. O cardápio é elaborado por nutricionista e do tipo popular (entrada, prato
proteico, guarnição, acompanhamento e sobremesa).
Horários: almoço - das 11h às 13h30, de segunda-feira a sábado; jantar - de segunda a sexta-feira,
das 17h00 às19h30. Para garantir o seu almoço a R$ 1,00,apresente documento com foto junto com
sua planilha de horário, que pode ser acessada para impressão através do Sistema Acadêmico no
Portal da UFMT ou, caso já possua, apresente carteirinha do RU.

Bolsas e Auxílios
Conjunto de benefícios oferecido aos estudantes, prioritariamente de baixa renda, estimulandoos à vivência acadêmica e à produção de conhecimento, auxiliando-os financeiramente em sua
permanência na instituição, de forma a evitar a retenção e evasão.
Bolsa Permanência
Público-alvo: Estudantes de baixa renda.
O que é: Programa de auxílio financeiro para estudantes de baixa renda para apoiar o seu
desenvolvimento acadêmico, cultural e técnico-científico.
Como acessar: Através de edital da PRAE
Carga horária: 12 horas semanais.
Valor: R$ 400,00

Moradia Estudantil

Público-alvo: Estudantes de baixa renda dos campi de Cuiabá e Rondonópolis, cujas famílias
residam fora do município-sede da Universidade.
O que é: Programa destinado a oferecer moradia a estudantes.
Como acessar: Através de edital da PRAE
Requisitos: Apresentar a documentação necessária.

Auxílio Moradia

Público-alvo: Estudantes de baixa renda cujas famílias residam fora do município-sede da
Universidade.
O que é: Consiste no pagamento/transferência de recurso financeiro que deverá ser utilizado
exclusivamente com moradia. Ao final de cada semestre letivo, o estudante deve apresentar os
comprovantes de pagamento de aluguel junto à Coordenação de Bolsas e Auxílios / Coordenação
de Assistência Social/CAS para a renovação do benefício.
Como acessar: Através de edital da PRAE
Valor: R$ 400,00

Programa de Acolhimento Imediato (PAI)

Público alvo: Estudantes de graduação de baixa renda que residam fora do município-sede da
Universidade.
O que é: Consiste no acolhimento do estudante de baixa renda de outros municípios que
necessita de moradia em caráter imediato e emergencial. O prazo de permanência nesse programa
não deve ultrapassar o prazo para a finalização da seleção de bolsistas do semestre vigente.
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Como acessar: presencialmente, na PRAE ou nas Supervisões de Assistência Estudantil do interior.
Valor: R$ 400,00

Auxílio Alimentação

Público-alvo: Estudantes de baixa renda.
O que é: Auxílio destinado a apoiar a permanência dos estudantes de baixa renda na Universidade
por meio de repasse mensal do valor correspondente ao almoço e ao jantar no Restaurante
Universitário.
Como acessar: Através de edital da PRAE
Valor: R$ 100,00

Bolsa de Apoio à Inclusão

Público-alvo: Estudantes da UFMT
O que é: Programa que destina bolsa a estudantes da UFMT que se propõem a auxiliar, individualmente
ou em grupo, estudantes que necessitam de auxílio para melhorar o seu desempenho acadêmico.
Considerando que se destina a atender demandas específicas, sua duração será o tempo em que
houver a necessidade do apoio.
Como acessar: Entrar em contato com a PRAE.
Valor: R$ 400,00.

Auxílio Evento Externo

Público-alvo: Estudantes da UFMT.
O que é: Auxílio destinado a apoiar os estudantes para a apresentação de seus trabalhos em
eventos científicos no Brasil.
Como acessar: O estudante é quem deve fazer a solicitação nas datas previstas no Calendário
Acadêmico, apresentando a carta de aceite, histórico escolar, resumo do trabalho e aval da
Coordenação de Ensino.
Valor: O valor de uma passagem terrestre ida e volta à cidade do evento.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, ACESSE:
http://www.ufmt.br/prae
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Atividades Formativas Complementares
Programas Coordenados pela Proeg
Estágios
O estágio é ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, com a finalidade
de preparar o estudante para o desempenho profissional. A atividade de estágio é obrigatória na
maioria dos cursos da UFMT, fazendo parte do currículo na forma de disciplina. Mas o estudante
pode realizar estágios não obrigatórios, como uma atividade formativa opcional.
Para realizar qualquer estágio, é necessário que exista convênio firmado entre a UFMT e o local
onde será realizada a atividade. O aluno também pode realizar seu estágio em unidades da UFMT.

Considerações sobre Estágio
• Tanto o estágio obrigatório quanto o não obrigatório devem sempre ser supervisionados;
• Antes de iniciar um estágio é fundamental que você esteja com toda a documentação
regulamentada;
• A atividade de estágio deve constar no Projeto Pedagógico do curso;
• Deve estar formalizado através de Termo de Compromisso de Estágio;
• Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é
requisito para aprovação e obtenção de diploma;
• Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à
carga horária regular e obrigatória. O pagamento de bolsa é obrigatório nesse caso. Ao
finalizar o estágio não obrigatório o aluno deve apresentar cópia do certificado de con
clusão do estágio e solicitar à Coordenação do curso, por meio de processo, o registro da
carga horária no histórico escolar.
• A carga horária de estágio deve ser registrada no histórico escolar do estudante
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTÁGIOS, ACESSE:
http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/siteAlt/2743/2532/PROEG

Outros programas
Monitoria

O que é: é uma atividade acadêmica, desenvolvida pelo aluno e orientada pelo professor, capaz
de aprofundar conhecimentos teóricos e práticos de uma disciplina que contribui para a formação
acadêmica do estudante e a consequente melhoria do curso de graduação na Universidade. É,
ainda, uma rica oportunidade de convivência e aprendizagem entre professores e estudantes, além
de receber certificado que complementa o currículo acadêmico.
Requisitos: Para monitor - ser estudante da UFMT com desempenho acadêmico destacado na
respectiva disciplina e atender aos requisitos que a disciplina elencar. Para usuário da monitoria ser estudante da UFMT. São aceitos estudantes voluntários, mas também nesse caso é necessário
participar da seleção.
Como acessar: Buscar junto à Coordenação do curso as áreas e vagas disponíveis, no início do
ano (de fevereiro a março).
Duração da bolsa: Quatro meses se o curso for semestral ou oito meses se for anual.
Carga horária: 20 horas semanais, distribuídas entre orientação do professor, estudos e atividades
didático-pedagógicas relacionadas ao ensino e à pesquisa da disciplina escolhida, assim como
auxiliar os colegas no aprendizado da disciplina.
Valor: R$ 400,00
Informações: 3615-8104 ou pelo e-mail: proegmonitoria@gmail.com
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Programa de Educação Tutorial (PET)

O que é: tem por objetivo introduzir novas práticas pedagógicas na graduação por meio de ações no
campo do ensino, da pesquisa e da extensão. A abrangência dos grupos PET pode ser de caráter
interdisciplinar, com propostas articuladas entre vários cursos de áreas de conhecimento diversas
ou específica de uma única área de conhecimento, envolvendo apenas um curso. Faz parte das
metas do Programa: “Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática
de formação na graduação” e “com a política de diversidade na instituição de ensino superior (IES),
por meio de ações afirmativas, em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero”.
Na UFMT temos 14 Grupos PET em andamento: dois no campus de Rondonópolis, um no campus
do Araguaia (Barra do Garças) e 11 no campus de Cuiabá.
Requisitos: Ser estudante da UFMT e atender aos requisitos do edital do grupo de interesse.
Também aceita estudantes voluntários, mas mesmo nesse caso é necessário participar da seleção.
Como acessar: Através de edital publicado no site da UFMT.
Carga horária: 20 horas semanais.
Duração: a depender do desempenho do estudante, pode durar todo o tempo do curso.
Valor: R$ 400,00

PET Conexões de Saberes

Público-alvo: estudantes de origem popular, de comunidades quilombolas ou indígenas.
O que é: Programa de Educação Tutorial interdisciplinar, específico para estudantes de origem
popular, quilombolas e indígenas. A UFMT possui cinco grupos PET Conexões de Saberes, sendo
quatro destinados a estudantes de origem popular e um destinado à população indígena.
Requisitos: Ser estudante da UFMT e atender aos requisitos do edital do grupo de interesse.
Também aceita estudantes voluntários, mas mesmo nesse caso é necessário participar da seleção.
Como acessar: Através de edital publicado no site da UFMT.
Carga horária: 20 horas
Duração: a depender do desempenho do estudante, pode durar todo o tempo do curso.
Valor: R$ 400,00
Informações: petconexoesufmt@gmail.com

Programa de Tutoria

O que é: Programa que visa à equiparação de estudos nas áreas de conhecimento de educação
básica (Língua Portuguesa, Química, Física, Biologia e Matemática).
Requisitos para ser usuário do Programa: ser estudante da UFMT.
Requisitos para ser tutor: ser estudante da UFMT, das licenciaturas das áreas de Linguagens e de
Ciências da Natureza e Matemática.
Como acessar: buscar informações na Proeg ou nas coordenações dos cursos das áreas de
Linguagens, Ciências da Natureza (Química, Física, Biologia) e Matemática.
Duração: 8 meses.
Valor da bolsa para o tutor: R$ 400,00.
Informações: 3615 8104 – tutoria@ufmt.br

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)

Público-alvo: Estudantes da UFMT dos cursos de licenciatura.
O que é: é um Programa da Capes que tem por objetivo colaborar na formação inicial dos estudantes
dos cursos de licenciatura. Atualmente, o Pibid UFMT está presente em praticamente
todas as Licenciaturas da Universidade, contando com subprojetos que coligam a formação docente
inicial às atividades pedagógicas das escolas públicas de educação básica parceiras do Programa.
A participação do aluno bolsista no Pibid efetiva-se, conforme disponibilidade de vaga, através
de edital de seleção de bolsistas em cada um dos subprojetos em andamento. Entre professores
coordenadores, estudantes e professores supervisores das escolas, contamos hoje com mais de
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180 bolsistas Pibid.
Requisitos: ser estudante de cursos de licenciatura da UFMT.
Como acessar: buscar informações na PROEG ou nas coordenações dos cursos de licenciatura.
Duração: 12 meses, prorrogável por igual período.
Valor da bolsa: R$ 400,00.
Informações: entrar em contato com a coordenação de ensino do seu curso ou com a Pró Reitoria
de Ensino de Graduação. E-mail: proeg@ufmt.br
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OE PROGRAMAS DA PROEG, ACESSE:
http://www.ufmt.br/proeg

Programas de Iniciação Científica – PROPeq

O Programa Institucional de Iniciação Científica tem como objetivo despertar a vocação científica
do estudante. Você deve estar regularmente matriculado e ser indicado por um professor ou técnico
de nível superior com pesquisas cadastradas na CAP-PROPeq.
Para o Edital 2013/2014, a UFMT vai oferecer 505 bolsas (305 concedidas pelo CNPq, 100 pela
Fapemat e 100 pela UFMT).
A PROPEQ disponibiliza 3 modalidades de bolsa e uma modalidade voluntária:

Pibic – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

Público-alvo: Estudantes da UFMT
O que é: Programa que destina bolsa a estudantes vinculados a professores orientadores com
projetos de pesquisa cadastrados na UFMT. Seu objetivo “despertar vocação científica e incentivar
talentos potenciais entre estudantes de graduação universitária, mediante participação em projeto
de pesquisa, orientados por pesquisador qualificado” (CNPq).
Como acessar: Buscar junto à PROPEQ os projetos de pesquisa vigentes. Contatar o professor
coordenador do projeto ao qual tenha interesse em participar e se submeter ao processo de seleção
de bolsistas que ocorre, em geral, no mês de maio (inscrições de 06 a 24 de maio/2013).
Duração: 12 meses (de julho/2013 a julho 2014).
Valor: R$ 400,00.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico
e Inovação (Pibit)

Público-alvo: Estudantes da UFMT
O que é: Semelhante ao Pibic, o programa destina bolsa a estudantes vinculados a professores
orientadores com projetos de pesquisa cadastrados na UFMT na área tecnológica e que apresentem
interação com empresas, órgãos públicos ou privados que atuem em áreas de desenvolvimento
tecnológico, transferência de tecnologia, engenharia ou inovação.
Como acessar: Buscar junto à PROPeq os projetos de pesquisa vigentes. Contatar o professor
coordenador do projeto no qual tenha interesse de participar e se submeter ao processo de seleção
de bolsistas que, geralmente, ocorre no mês de maio (inscrições de 06 a 24 de maio/2013).
Duração: 12 meses (de julho/2013 a julho 2014).
Valor: R$ 400,00.

Pibic- Ação Afirmativa-UFMT

Público-alvo: Estudantes indígenas da UFMT
O que é: Semelhante ao Pibic, o programa destina bolsa a estudantes indígenas vinculados a
professores orientadores com projetos de pesquisa cadastrados na UFMT. Seu objetivo é o incentivo
à iniciação científica. Em 2012 o programa contou com três bolsas do CNPq, e três da UFMT,
permitindo-se ao orientador com título de doutor fazer duas indicações e ao com título de mestre,
uma indicação de aluno (a).
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Requisitos: Ser estudante indígena regularmente matriculado em curso de graduação da UFMT.
Como acessar: Buscar junto à PROPeq os projetos de pesquisa vigentes. Contatar o professor
coordenador do projeto no qual tenha interesse de participar e se submeter ao processo de seleção
de bolsistas que, geralmente, ocorre no mês de maio (inscrições de 06 a 24 de maio/2013).
Duração: 12 meses (de julho/2013 a julho 2014).
Valor: R$ 400,00.

Programa Voluntariado de Iniciação Científica (VIC)

Público-alvo: Estudantes da UFMT
O que é: Programa de estímulo à iniciação científica por alunos voluntários não contemplados com
bolsa no Programa de Iniciação Científica.
Como acessar: Buscar junto à PROPeq os projetos de pesquisa vigentes. Contatar o professor
coordenador do projeto no qual tenha interesse de participar e se submeter ao processo de seleção
de voluntários que, geralmente, ocorre no mês de agosto (inscrições de 01 a 09 de agosto/2013).
Valor: não há remuneração.
Duração: 12 meses (de julho/2013 a julho 2014).
Uma dica: se você tiver uma Bolsa Permanência, também pode se inscrever no programa VIC
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE PESQUISA, ACESSE:
http://www.ufmt.br/propeq

Programas de Extensão e Cultura - Procev

Bolsa de Extensão
Público-alvo: Estudantes da UFMT.
O que é: Programa que tem a finalidade de apoiar financeiramente projetos de extensão por meio
de bolsas a estudantes vinculados aos mesmos. Requisito: ser estudante da UFMT.
Como acessar: buscar informações sobre os projetos e programas vigentes na Coordenação de
Extensão, contatar os coordenadores dos projetos e submeter-se à seleção.
Valor da bolsa: R$ 400,00
Duração: 9 meses (de julho a dezembro).
Informações: codex@ufmt.br

Esporte e Lazer

Na Coordenação de Esporte e Lazer (Cvel) da UFMT, que atua em parceria com a Faculdade de
Educação Física (FEF), você pode acompanhar a agenda de competições esportivas.

Escolinha de Iniciação Desportiva

Programa de extensão da FEF que oferece as seguintes modalidades: basquetebol, hidroginástica,
futebol de campo, natação infantil e adulto, futsal, lutas marciais: taekwondo e hapkido, ginástica
artística, voleibol e xadrez. É aberta para a comunidade interna e externa da UFMT.

Parque Aquático

Composto de piscina olímpica e equipamentos como trampolim e arquibancadas, é utilizado para
aulas e competições que atendem a Faculdade de Educação Física, além de funcionar como uma
opção de lazer a comunidade externa.

Ginásio de Esportes e quadras

Proporciona estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades do curso de Educação
Física e das práticas esportivas da comunidade externa. Atualmente as atividades de atletismo
estão desativadas devido às obras do Centro Oficial de Treinamento.
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Cursos e Eventos

No site da UFMT você pode ter informações sobre os cursos e eventos da Universidade. Fique
atento!

Inclusão Digital

Público alvo: Estudantes com dificuldade de acesso à informação e a equipamentos computacionais.
O que é: Capacitação em cursos básicos e avançados de informática (internet, editor de textos,
planilha eletrônica, apresentação de slides). Parceria com o Instituto de Computação - Escola de
Tecnologia da Informação e Comunicação (Etico).
Informações: 3615.8138

Cursos de Extensão do Instituto de Linguagens (IL)

Público alvo: Estudantes da UFMT e público externo.
O que é: Cursos de Francês, Espanhol, Inglês, Inglês para fins acadêmicos, Inglês para adolescentes,
Libras, Tradução e interpretação de libras/Português, Braile, Latim, Violão, Teclado, Piano, Técnica
Vocal, Teoria e percepção musical, Violino, Flauta doce. Parceria com o Instituto de Linguagens
Como acessar: As inscrições ocorrem no início do semestre letivo. As vagas são limitadas e
obedecem a ordem de inscrição.
Valor: Semestral - entre R$ 200,00 a R$ 250,00 para estudantes da UFMT. Comunidade externa
até R$ 300,00 o semestre. Os bolsistas apoiados pela Prae podem solicitar isenção de pagamento
e apoio para o material didático.
Informações: Instituto de Linguagens E-mail: ilcorext@ufmt.br Tel: 3615-8401 - 3615-8411

Cultura

Na agenda da Coordenação de Cultura da UFMT você pode acompanhar a programação do Coral,
Orquestra Sinfônica Universitária, Cineclube Coxiponés, Museu de Arte e de Cultura Popular e do
Teatro Universitário, que deverá ser entregue, totalmente reformado, à comunidade, no final do ano.

Orquestra Sinfônica

Educação com o objetivo de formação de plateia e músicos instrumentistas, propõe e desenvolve
projetos de iniciação e conhecimento da música de concerto e formação de plateia.

Coral da UFMT

Atividades artístico-culturais e capacitação de cantores com a realização de cursos de musicalização,
leitura e percepção musical, regência, técnica vocal e canto coral.
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Cineclube Coxiponés

Divulgação da cultura cinematográfica e do audiovisual mundial e brasileiro.

Escola de Artes

Você pode se inscrever em cursos de extensão de piano, teclado, violão, desenho ou pintura, canto,
canto coletivo e dança. Está aberto para a comunidade interna e externa da UFMT.

Museu de Artes e de Cultura Popular (MACP)

Revitalização comunitária, publicações, cursos de História da Arte, mostras, palestras, pesquisa do
acervo digital, oficinas.

Outros Museus

(não vinculados à Procev)

Museu Rondon

Divulgação das culturas indígenas de Mato Grosso.

Museu de Minerais, Rochas e Fósseis

Exposição de minerais, rochas e fósseis, minicursos e oficinas de reconhecimento de minerais e
rochas.
Outras informações: (http://www.ufmt.br/icet/geologia/museu.html )
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Intercâmbios Nacional e Internacional
Programa Mobilidade Acadêmica Nacional e Mobilidade Acadêmica entre Campi
Possibilita vínculo temporário de estudantes com diferentes Instituições Públicas de Ensino Superior
ou entre os Campi da UFMT. É diferente da Transferência Facultativa porque o vínculo do estudante
que obtém aprovação para o programa é temporário com a IES ou campus receptor(a).
Considerações sobre Mobilidade Acadêmica
• O programa possibilita a você cursar componentes curriculares em outra IES pública ou
campus da UFMT
• Pode se candidatar à Mobilidade Acadêmica Nacional: estudante regularmente
matriculado; que tenha concluído pelo menos 20% da carga horária do curso; tenha no
máximo duas reprovações acumuladas nos dois períodos letivos que antecedem o pedido
de mobilidade.
• Pode se candidatar à Mobilidade Acadêmica Entre Campi: estudante regularmente
matriculado num campus da UFMT, que tenha concluído o primeiro período letivo ou
2ºsemestre (um ano para cursos anuais ou dois semestres para cursos semestrais) e, no
máximo, duas reprovações por semestre cursado.
• Bolsa: o estudante que tenha interesse em solicitar participação no Programa de
Mobilidade Acadêmica Nacional ou entre campi com bolsa deve acompanhar publicação
de editais no portal da UFMT. Também os estudantes que já estejam no programa de
mobilidade e tenham interesse na bolsa deverão acompanhar edital específico para
concorrer à bolsa de mobilidade acadêmica, divulgado no Portal UFMT. Os estudantes que
saíram em mobilidade com bolsa, ao retornarem, deverão apresentar relatório à Proeg com
relato da experiência. Valor da bolsa: R$ 2.500,00 a ser pago em cinco parcelas de R$
500,00.
• Prazos: os prazos para solicitar a mobilidade são publicados no Calendário
Acadêmico da UFMT. Os prazos para solicitação de bolsa são divulgados nos editais.
• Aproveitamento: a participação no Programa está condicionada à análise da IES de
origem e da IES receptora com base nas normativas. As atividades realizadas no
Programa são registradas no histórico escolar do aproveitamento das disciplinas.
Onde você encontra os editais:
http://www.ufmt.br/ufmt/site/editais/index/Cuiaba/0/1

Como fazer para participar do Programa de Mobilidade Acadêmica Nacional?
• Verificar os prazos no Calendário Acadêmico da UFMT
• Verificar os prazos da instituição ensino superior de seu interesse
• Abrir processo no Setor de Recebimento de Expediente dos campi da UFMT
(protocolo) com os seguintes documentos e formulários preenchidos:
Requerimento padrão do protocolo;
Formulário específico da IES de seu interesse, caso disponibilize;
Ementário das disciplinas do curso na IES de seu interesse;
Histórico escolar atualizado;
Cópia dos documentos pessoais (CPF e identidade);
• Depois de protocolado, o estudante deve entregar o processo na Coordenação do seu
curso para análise e encaminhamentos.
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Como fazer para participar do Programa de Mobilidade Acadêmica entre Campi?
• Verificar os prazos no calendário acadêmico da UFMT;
• Abrir processo no Setor de Recebimento de Expediente dos campi da UFMT com os
seguintes documentos e formulários preenchidos:
Requerimento padrão do protocolo;
Ementário das disciplinas do curso no campus de seu interesse;
Histórico escolar atualizado;
Cópia dos documentos pessoais (CPF e identidade);
• Depois de protocolado, você deve entregar o processo na Coordenação do seu curso
para análise e encaminhamentos.

Mobilidade Acadêmica Internacional
Você também pode ter a oportunidade de realizar mobilidade acadêmica em universidades do
exterior por meio de programas dos quais a UFMT faz parte, como o Ciência sem Fronteiras (CsF).
Na UFMT o estímulo à saída de estudantes para o exterior tem sido coordenado pela Secretaria de
Relações Internacionais (Secri) em parceria com a Proeg.
Para participar, em geral, é preciso atender a algumas condições: que o estudante esteja regularmente
matriculado, tenha cursado todas as matérias do primeiro ano, não esteja cursando o último ano,
tenha no máximo duas reprovações e que cumpra os requisitos dos editais.
Até 2014, o governo federal pretende enviar 101 mil brasileiros para estudar no exterior por meio
desse programa. Para auxiliar esses estudantes no aprendizado da língua inglesa, um dos prérequisitos para ser selecionado, você pode participar do programa Inglês sem Fronteiras.
Informe-se sobre o Programa Ciência sem Fronteiras! Conheça e participe acessando:
SECRI:
http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=secri
CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS - http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf
PROGRAMA INGLES SEM FRONTEIRAS: http://isf.mec.gov.br/
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Outros Serviços
TVU – TV Universidade – Canal 2

Programas culturais e divulgação do que acontece na Universidade. Você pode acessar também
pela Web. Fique por dentro: http://www.ufmt.br/ufmt/tvu/

Editora da Universidade Federal do Mato Grosso (EdUFMT)

Realiza a edição ou coedição de publicações científicas geradas no interior da Universidade.
Local: Campus Universitário de Cuiabá.

Gráfica Universitária

Apoia a UFMT em quase a totalidade da confecção dos formulários de expediente interno. Atende à
comunidade universitária com os mais variados tipos de impressos, tais como: livros, livretos,
cartazes, folders, panfletos, convites, certificados, crachás, etc.

Serviços da Área da Saúde
A Universidade, por meio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae), promove ações para a
promoção da saúde dos estudantes e acolhe as suas demandas articulando o seu atendimento por
meio da rede de serviços do SUS.
Algumas das demandas são atendidas na CASS e no Hospital Universitário Julio Müller.

Coordenação de Assistência Social e Saúde do Servidor (CASS)

Unidade voltada para o atendimento de saúde e psicossocial dos servidores da UFMT. Atende
também estudantes encaminhados pela Prae.

Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM)

Atende diversas especialidades para o SUS. Oferece atendimentos aos estudantes encaminhados
pela PRAE ou CASS.
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Zoológico

Abriga espécies de animais ameaçadas de extinção, dos três ecossistemas regionais: Amazônia,
Cerrado, Pantanal. Contribui para o desenvolvimento de Banco Genético de animais em cativeiro
no Brasil. Oferece turismo ambiental e pesquisa.

Fazenda Experimental

Proporciona estrutura para o desenvolvimento de aulas práticas dos cursos de graduação em
Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia e pesquisadores dos cursos de pós-graduação Stricto
Sensu em Agricultura Tropical, Ciência Animal e Ciências Veterinárias.

Base Avançada de Pesquisa do Pantanal

Ela se destina a dar apoio para a realização de aulas práticas e pesquisas no Pantanal. O espaço,
além de ser utilizado para aulas práticas de alguns cursos (Biologia, Física Ambiental, Zootecnia
entre outros) também é utilizado para pesquisas da UFMT e de outras universidades brasileiras e
internacionais. Localizada na Baía das Pedras (Porto Cercado, a 40 km de Poconé).

Herbário

Oferece apoio técnico-científico a estudantes de 2º e 3º graus, a alunos de cursos de pós-graduação
(níveis de mestrado e doutorado), assim como a pesquisadores da flora regional, nacional e
internacional e áreas afins.

Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDHIR)

Preserva a memória realizando conservação e acessibilidade a documentos e informações
históricas, além da divulgação de textos e resultados de pesquisas produzidos por professores,
alunos, técnicos pesquisadores que atuam no âmbito da área das Humanidades.

Hospital Veterinário da UFMT (Hovet)

Possui papel fundamental no ensino, pesquisa, extensão. Proporciona atendimento a pequenos
animais e
também realiza consultas itinerantes a grandes animais, quando solicitado.
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Informações úteis para quem vem de outras cidades
Para você que vem para o Campus Cuiabá:
Quer conhecer um pouco sobre a UFMT campus Cuiabá?
Acesse: http://www.ufmt.br/ufmt/site/page/index/Cuiaba

Como chegar na UFMT?

Chegando de ônibus em Cuiabá:
Em Cuiabá existem duas rodoviárias: o terminal do Coxipó que fica mais próximo da UFMT e a
Rodoviária que fica no bairro Alvorada. Não são todos os ônibus que param na rodoviária do Coxipó
quando chegam em Cuiabá. Por isso, é importante que você se certifique disso com o motorista.
No Terminal do Coxipó, você poderá pegar um dos ônibus abaixo para chegar na UFMT:
061 - CORUJÃO PARQUE CUIABÁ / CENTRO (PARQUE ATALAIA)
071 - CORUJÃO PEDRA 90 / PRAÇA MARIA TAQUARA (CHOPPÃO)
603 - VILA VERDE / CENTRO (SÃO GONÇALO)
606 - PARQUE CUIABÁ / PORTO
607 - PARQUE ATALAIA / CENTRO
609 - PARQUE CUIABÁ / SANTA ISABEL
610 - REAL PARQUE / CENTRO (JARDIM PAULICÉIA)
614 - PARQUE CUIABÁ / CENTRO
Na Rodoviária do Bairro Alvorada você poderá pegar um dos ônibus abaixo para chegar na UFMT:
503 - OSMAR CABRAL / RODOVIÁRIA
504 - SANTA LAURA / SENHOR DOS PASSOS

Para quem chega de avião em Cuiabá:

O aeroporto Marechal Rondon fica na cidade de Várzea Grande. Os ônibus que dão acesso à UFMT
passam na avenida em frente ao aeroporto, sendo que é preciso caminhar aproximadamente 100
metros até o ponto. Os ônibus que vão para a UFMT são os números 55 e 17.
Taxi
Na Rua Alziro Zarur (conhecida como Rua 1 do Boa Esperança) há um ponto de taxi que atende
a UFMT e as redondezas. Telefone: 3322-3344 (Radio-Taxi Bandeirantes). Ligue e peça um taxi
desse ponto. Não custa pedir um desconto!
Carona Solidária UFMT
Há um grupo no facebook para ajudar os calouros a conseguirem carona ao chegarem em Cuiabá:
https://www.facebook.com/groups/452950481457639/

Como conseguir moradia de baixo custo?
Moradia de baixo custo:

No facebook você poderá pesquisar alguns grupos que podem ajudar a encontrar uma moradia de
baixo custo. Abaixo segue a lista de alguns:
UFMT: https://www.facebook.com/groups/179304688802584/?fref=ts
Dividir Moradia - UFMT: https://www.facebook.com/groups/280095678721827/?fref=ts
Ceu Campus UFMT: https://www.facebook.com/groups/192208350903484/?fref=ts
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Pregões para aquisição de móveis usados:
Há muitos estudantes que vendem no facebook. Veja:
https://www.facebook.com/groups/377909518927723/?fref=ts

Se precisar de apoio e orientação, quem devo procurar?
Procure a PRAE – Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que fica no Centro Cultural da UFMT.
Conheça também os Programas de Assistência Estudantil que estão nesse guia ou acesse: www.
ufmt.br/prae

Para você que vem para o Campus Sinop:
Quer conhecer um pouco sobre a UFMT campus Sinop?
Acesse: http://200.17.60.3/ufmt/site/page/index/Sinop

Como chegar na UFMT?
Horários de Ônibus do Terminal Rodoviário de Sinop e UFMT.
SAI TERMINAL
7:10
8:40
11:30
12:50
13:45
15:30
17:30
18:30

SAI DA UFMT
7:40
9:10
12:00
13:20
13:55
16:00
17:40
18:40
22:00
22:50

Como conseguir moradia de baixo custo?

Moradias de baixo custo, anúncios de móveis usados e outras dicas de Sinop:
DCE- UFMT Sinop: https://www.facebook.com/dce.ufmtsinop?ref=ts&fref=ts
Divulgue UFMT Sinop: https://www.facebook.com/groups/293030907444813/

Se precisar de apoio e orientação, quem procurar?

Procure a Supervisão de Assistência Estudantil, com Professora Marina.
Conheça também os Programas de Assistência Estudantil que estão nesse guia ou acesse:
www.ufmt.br/prae

Para você que vem para o Campus do Araguaia:
Quer conhecer um pouco sobre a UFMT campus Araguaia?

Acesse:
http://araguaia.ufmt.br/
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Como chegar na UFMT?
A unidade de Barra do Garças fica localizada a cerca de 8 quilômetros do centro da cidade. Para
quem estuda em Pontal do Araguaia percorre em torno de 6 quilômetros até o campus. Para chegar:
- PIQUISÃO – ônibus gratuito da UFMT. É assim chamado pela sua cor amarela. Leva os estudantes
diariamente para as unidades de Barra do Garças e de Pontal do Araguaia percorrendo as principais
avenidas da cidade.
- Transporte público municipal – empresa GarçasTur. Horários:
Sentido:
Unidade Barra do Garças
Unidade Pontal do Araguaia
Sentido:
Unidade Pontal do Araguaia Unidade Barra do Garças
6:45
10:30
13:00
17:30
22:00

7:15
11:00
13:30
18:00
22:40

O ônibus faz o percurso de segunda a sexta-feira.

- Carona – é comum os estudantes conseguirem carona na Avenida Ministro João Alberto, que dá
acesso aos dois campus, usando uma plaquinha “Carona” com a sigla da UFMT.

Como conseguir moradia de baixo custo?
Moradias de baixo custo, anúncios de móveis usados e outras dicas do Araguaia:
UFMT – campus Médio Araguaia:
https://www.facebook.com/pages/UFMT-CAMPUS-M%C3%89DIO-ARAGUAIA/130694033683025
DCE- UFMT – Araguaia:
https://www.facebook.com/dcecua

Se precisar de apoio e orientação, quem procurar?

Se precisar de apoio na UFMT campus Araguaia entre em contato com a Supervisão de Assistência
Estudantil, com Professor Max.
Conheça também os Programas de Assistência Estudantil que estão nesse guia ou acesse:
www.ufmt.br/prae
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Para você que vem para o Campus de Rondonópolis:
Quer conhecer um pouco sobre a UFMT campus Rondonópolis?

Acesse:
http://200.17.60.3/ufmt/site/page/index/Rondonopolis
Moradias de baixo custo, anúncios de móveis usados e outras dicas de Rondonópolis:
Moradias de baixo custo, anúncios de móveis usados e outras dicas de Rondonópolis:
UFMT – Rondonópolis: https://www.facebook.com/groups/337622892938427/?ref=ts&fref=ts
UFMT - Rondonópolis: https://www.facebook.com/pages/UFMT-Rondon%C3%B3pol
is/192679170743056
Se precisar de apoio e orientação, quem devo procurar?
Se precisar de apoio, entre em contato com a Supervisão de Assistência Estudantil, com Professora
Laura.
Conheça também os Programas de Assistência Estudantil que estão nesse guia ou acesse:
www.ufmt.br/prae
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ANEXOS
ANEXO I - Relação de Cursos Oferecidos pela UFMT
Campus de Cuiabá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Administração – Bacharelado - Matutino
Administração – Bacharelado - Noturno
Agronomia - Bacharelado - Integral
Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Integral
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral (Vesp/Not)
Ciência e Tecnologia de Alimentos - Bacharelado - Noturno
Ciências Biológicas - Licenciatura Plena - Integral (Mat/Vesp)
Ciências Contábeis - Bacharelado - Matutino
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noturno
Ciências Econômicas - Bacharelado - Matutino
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno
Ciências Sociais - Bacharelado - Noturno
Ciências Sociais - Licenciatura - Noturno
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - Bacharelado
Comunicação Social - Jornalismo - Bacharelado - Matutino
Comunicação Social - Radialismo - Bacharelado - Matutino
Direito - Bacharelado - Matutino
Direito - Bacharelado - Noturno
Educação Física - Licenciatura Plena - Matutino
Enfermagem - Bacharelado - Integral
Engenharia Civil – Bacharelado
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral (Mat/Not)
Engenharia Florestal - Bacharelado - Integral (Mat/Vesp)
Engenharia Sanitária E Ambiental - Bacharelado - Integral
Estatística - Bacharelado - Noturno
Filosofia - Bacharelado - Noturno
Filosofia - Licenciatura - Integral
Física - Bacharelado - Integral
Física - Licenciatura Plena - Matutino
Geografia - Bacharelado - Matutino
Geografia - Licenciatura Plena - Noturno
Geologia - Bacharelado - Integral
História - Licenciatura Plena - Matutino
História - Licenciatura Plena - Noturno
Letras Português - Espanhol e Literaturas - Licenciatura
Letras Português - Francês e Literaturas - Licenciatura
Letras Português - Inglês e Literaturas - Licenciatura
Letras Português E Literaturas - Licenciatura Plena - Not
Matemática - Licenciatura Plena - Integral (Vesp/Not)
Medicina - Bacharelado - Integral
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral
Música - Licenciatura Plena - Vespertino
Nutrição - Bacharelado - Integral
Pedagogia - Licenciatura Plena - Matutino
Pedagogia - Licenciatura Plena - Vespertino
Psicologia -Bacharelado - Integral (Vesp/Not)
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47.
48.
49.
50.
51.
52.

Química - Bacharelado - Integral (Vesp/Not)
Química - Licenciatura Plena - Integral (Vesp/Not)
Saúde Coletiva - Bacharelado - Noturno
Serviço Social - Bacharelado - Matutino
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noturno
Zootecnia - Bacharelado – Integral

Campus de Rondonópolis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Administração – Bacharelado – Matutino
Administração – Bacharelado - Noturno
Biblioteconomia – Bacharelado – Noturno
Ciências Biológicas – Licenciatura -Vespertino
Ciências Biológicas – Licenciatura -Noturno
Ciências Contábeis – Bacharelado -Matutino
Ciências Contábeis – Bacharelado -Noturno
Ciências Econômicas – Bacharelado -Noturno
Enfermagem - Bacharelado - Integral
Engenharia Agrícola e Ambiental - Bacharelado - Integral
Engenharia Mecânica - Bacharelado.- Integral
Geografia – Licenciatura - Noturno
História – Licenciatura - Matutino
Letras - Língua e Literaturas da Língua Inglesa – Licenciatura Vespertino
Letras - Língua e Literaturas de Língua Portuguesa – Licenciatura - Matutino
Matemática – Licenciatura -Vespertino
Matemática – Licenciatura - Noturno
Pedagogia – Licenciatura - Vespertino
Psicologia – Bacharelado - Integral
Sistemas de Informação – Bacharelado -Noturno
Zootecnia – Bacharelado - Integral

Campus do Araguaia
Barra do Garças
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agronomia - Bacharelado - Integral
Biomedicina - Bacharelado - Integral
Ciência da Computação - Bacharelado - Integral (Diurno)
Comunicação Social – Jornalismo – Bacharelado - Noturno
Direito - Bacharelado - Integral
Engenharia Civil - Bacharelado -Integral
Geografia - Licenciatura Plena - Noturno
Letras - Português e Literatura da Língua Portuguesa
Pontal do Araguaia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
48

Ciências Biológicas - Licenciatura Plena - Noturno
Educação Física - Licenciatura Plena - Integral
Enfermagem - Bacharelado - Integral
Engenharia de Alimentos - Bacharelado - Integral
Farmácia - Bacharelado - Integral
Física - Licenciatura Plena - Noturno
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Matemática - Licenciatura Plena - Noturno
Química - Licenciatura Plena - Noturno

Campus de Sinop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agronomia - Bacharelado - Integral
Ciências Naturais e Matemática - Habilitação: Física
Ciências Naturais e Matemática - Habilitação: Matemática
Ciências Naturais e Matemática - Habilitação: Química
Enfermagem - Bacharelado - Integral
Engenharia Agrícola e Ambiental - Bacharelado - Integral
Engenharia Florestal - Bacharelado - Integral
Farmácia - Bacharelado - Noturno
Medicina Veterinária - Bacharelado - Integral
Zootecnia - Bacharelado - Integral

Cursos a distância (EaD)
Pedagogia para Educação Infantil
Cuiabá
Diamantino
Terra Nova do Norte
Colíder
Várzea Grande
Juína
Pedagogia para os anos iniciais
Diamantino
Colíder
Juína
Pedagogia - Japão
Kami
Hikone
Ota
Hamamatsu
Nagoya
Chino
Pedagogia
Juara
Pontes e Lacerda
Primavera do Leste
Lucas do Rio Verde
Pedra Preta
Sorriso
Administração
Juara
Pontes e Lacerda
Primavera do Leste
Ribeirão Cascalheira
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Administração
Pontal do Araguaia
Cuiabá
Diamantino
Rondonópolis
Sinop
Administração Pública
Barra dos Bugres
Cuiabá
Diamantino
Lucas do Rio Verde
Nova Xavantina
Pedra Preta
São Félix do Araguaia
Sorriso
Ciências Naturais e Matemática
Pontes e Lacerda
Primavera do Leste
Ribeirão Cascalheira
Alto Araguaia
Diamantino
Guarantã do Norte
Nova Xavantina
Pedra Preta

Cursos de Pós-Graduação Strictu sensu:
Cuiabá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
50

Agricultura Tropical (Doutorado)
Agricultura Tropical (Mestrado Acadêmico)
Agronegócios e Desenvolvimento Regional (Mestrado Acadêmico)
Biociências (Mestrado Acadêmico)
Biotecnologia – Bionorte – Em rede (Doutorado)
Biotecnologia e Biodiversidade – Pró-Centro Oeste -Em Rede (Doutorado)
Ciência Animal (Mestrado Acadêmico )
Ciência Animal (Doutorado)
Ciências da Saúde (Mestrado Acadêmico)
Ciências da Saúde( Doutorado)
Ciências Florestais e Ambientais (Mestrado Acadêmico)
Ciências Veterinárias (Mestrado Acadêmico )
Ciências Veterinárias (Doutorado)
Direito Agroambiental (Mestrado Acadêmico)
Ecologia e Conservação da Biodiversidade (Doutorado)
Ecologia e Conservação da Biodiversidade (Mestrado Acadêmico)
Educação (Doutorado)
Educação (Mestrado Acadêmico)
Educação Física (Mestrado Acadêmico )
Educação em Ciências e Matemática – Reamec - Em rede (Doutorado)
Enfermagem (Mestrado Acadêmico)
Capítulo 11

Anexos

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Engenharia de Edificações e Ambiental (Mestrado Acadêmico )
Ensino de Ciências Naturais (Mestrado Profissional)
Estudos de Cultura Contemporânea (Mestrado Acadêmico)
Estudos de Linguagem (Mestrado Acadêmico )
Física (Mestrado Acadêmico )
Física Ambiental (Doutorado)
Física Ambiental (Mestrado Acadêmico)
Geociências (Mestrado Acadêmico )
Geografia (Mestrado Acadêmico)
História (Doutorado)
História (Mestrado Acadêmico)
Matemática – Profmat - Em rede (Mestrado Profissional)
Política Social (Mestrado Acadêmico)
Química (Mestrado Acadêmico )
Recursos Hídricos (Mestrado Acadêmico)
Saúde Coletiva (Mestrado Acadêmico)

Rondonópolis
Educação (Mestrado Acadêmico)
Engenharia Agrícola (Mestrado Acadêmico)
Araguaia/Barra do Garças
Ciências Materiais (Mestrado Acadêmico)
Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas (Mestrado Acadêmico)

Sinop
Agronomia (Mestrado Acadêmico)
Ciências Ambientais (Mestrado Acadêmico)
Zootecnia na Transição do Cerrado/Amazônia (Mestrado Acadêmico)
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ANEXO II - Endereços e Telefones
Campus Universitário de Cuiabá
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Campus Universitário de Rondonópolis
Rodovia MT 270, n. 5.055, Bairro: Área Interna
CEP: 78735-910 - Rondonópolis – MT
Campus Universitário do Araguaia - Unidade I
Avenida Universitária n. 3.500. Bairro: Parque Universitário
CEP: 78.698-000 - Pontal do Araguaia – MT
Campus Universitário do Araguaia - Unidade II
Avenida Governador Jaime Campos, 6.390 – Bairro: Drurys
CEP: 78600-000 - Barra do Garças – MT
Campus Universitário de Sinop
Avenida. Alexandre Ferronato, 1.200 - Bairro: Setor Industrial
CEP: 78550-000 - Sinop – MT
Hospital Universitário Julio Müller
Avenida Luís Philippe Pereira Leite, S/N – Bairro: Alvorada
CEP: 78048-902 - Cuiabá – MT
Administração Superior
Conselhos Superiores (Conselho Diretor, Consuni, Consepe)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Campus Universitário de Cuiabá – Prédio da Reitoria.
Telefone: (65)3615-8305.
E-mail: orgaoscolegiados@ufmt.br
Reitoria
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Telefone: (65)3615-8301.
E-mail: ufmt@ufmt.br ou reitoria@ufmt.br
Vice-Reitoria
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Telefone: (65)3615-8351.
E-mail: vicere@ufmt.br
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Prae)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Campus Universitário de Cuiabá – Centro Cultural.
Telefone: (65)3615-8175
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E-mail: prae@ufmt.br
Sítio: www.ufmt.br/prae
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Campus Universitário de Cuiabá – Centro Cultural.
Telefone: (65)3615-8121
E-mail: procev@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/procev
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Campus Universitário de Cuiabá – Bloco do Casarão – 1º andar.
Telefone: (65)3615-8101.
E-mail: proeg@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/proeg
Pró-Reitoria Administrativa (Proad)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Campus Universitário de Cuiabá – Bloco do Casarão – Térreo.
Telefone: (65)3615-8083.
E-mail: proad@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/proad
Pró-Reitora de Ensino de Pós-Graduação (PROPG)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Campus Universitário de Cuiabá – Bloco do Casarão – 1º andar.
Telefone: (65)3615-8261.
E-mail: propg@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/propg
Pró-Reitoria de Pesquisa (Propeq)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Campus Universitário de Cuiabá – Bloco do Casarão – 1º andar.
Telefone: (65)3615-8281.
E-mail: propeq@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/propeq
Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Campus Universitário de Cuiabá – Bloco do Casarão – 2º andar.
Telefone: (65)3615-8201.
E-mail: proplan@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/proplan
Pró-Reitoria do Campus do Araguaia
Avenida Governador Jaime Campos, 6.390 – Bairro: Drurys
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CEP: 78600-000 - Barra do Garças – MT
Campus Universitário do Araguaia - Unidade II
Telefone: (66)3405-5317, (66)3405-7203, (66)3405-7206.
E-mail: contatoaraguaia@ufmt.br
Sítio: http://189.11.214.36/?pg=pro-reitoria
Pró-Reitoria do Campus de Rondonópolis
Rodovia MT 270, n. 5.055, Bairro: Área Interna
CEP: 78735-910 - Rondonópolis – MT
Telefone: (66)3410-4003.
Horário de funcionamento: 7h às 11h e das 13h às 17h.
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/site/page/index/Rondonopolis
E-mail: pro_reitoriacur@ufmt.br
Pró-Reitoria do Campus de Sinop
Avenida. Alexandre Ferronato, 1.200 - Bairro: Setor Industrial
CEP: 78550-000 - Sinop – MT
Campus Universitário de Sinop.
Telefone: (66)3531-1663 / 3531-9796 – ramal 218.
E-mail: ufmt@terra.com.br
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/site/page/index/Sinop
Secretaria de Comunicação e Multimeios (Secomm)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Local: Campus Universitário de Cuiabá – Prédio da Reitoria.
Telefone: (65)3615-8395.
E-mail: secomm@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/secomm/
Secretaria de Tecnologia da Informação e da Comunicação (STI)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Local: Campus Universitário de Cuiabá – Prédio da STI.
Telefone: (65)3615-8028.
E-mail: sti@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=sti
Secretaria de Relações Internacionais (Secri)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Local: Campus Universitário de Cuiabá – Prédio da antiga CEV.
Telefone: (65)3615-8304.
E-mail: ufmtinternational@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=secri
Secretaria de Articulação Relações Institucionais (Sari)
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Local: Campus Universitário de Cuiabá – Prédio da antiga CEV.
Telefone: (65) 3615-8151/8153.
E-mail: sari@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=sari
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Coordenação de Programas e Projetos em Educação Aberta e a Distância (CPPEAD).
Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Bairro: Boa Esperança
CEP: 78060-900 - Cuiabá – MT
Local: Campus Universitário de Cuiabá – Prédio da STI.
Telefone: (65) 3615- 8242
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/site/secao/index/Cuiaba/2285
Unidades Acadêmicas do Campus Universitário de Cuiabá
Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FAeCC)
Telefones: Diretoria - (65) 3615.8500;
Cursos da faculdade:
Administração - (65) 3615.8503;
Ciências Contábeis - (65) 3615.8512
E-mail: faeccdir@ufmt.br
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (Famev)
Diretoria: (65) 3615.8601
Agronomia: (65) 3615.8602
Zootecnia: (65) 3615.8683
Cursos da faculdade:
Medicina Veterinária: (65) 3615.8614
Pós-Graduação em Agricultura Tropical (Mestrado e Doutorado): (65) 3615.8618
Pós-Graduação em Ciência Animal (Mestrado): (65) 3615.8675
Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (Mestrado): (65) 3615.8627
E-mail: famev09@gmail.com
Faculdade de Arquitetura, Engenharias e Tecnologia (Faet)
Diretoria: (65) 3615.8709
Cursos da faculdade:
Arquitetura e Urbanismo: (65) 3615.8774
Engenharia Civil: (65) 3615.8771
Engenharia Elétrica: (65) 3615.8781
Engenharia Sanitária: (65) 3615.8721
Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Ambiental (Mestrado): (65) 3615.8916
E-mail: faet@ufmt.br
Faculdade de Direito (FD)
Diretoria: (65) 3615.8540
Cursos da faculdade:
Direito: (65) 3615.8541
Pós-Graduação em Direito Agroambiental (Mestrado): (65) 3615.8548
E-mail: direito@ufmt.br
Faculdade de Economia (FE)
Diretoria: (65) 3615.8509
Cursos da faculdade:
Economia: (65) 3615.8508
Pós-Graduação em Agronegócios e Desenvolvimento. Regional (Mestrado): (65) 3615.8521
E-mail: economia@ufmt.br
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Faculdade de Educação Física (FEF)
Diretoria: (65) 3615.8830
Cursos da faculdade:
Educação Física: (65) 3615.8837
Pós-Graduação em Educação Física (Mestrado): (65) 3615.8833
Faculdade de Enfermagem (Faen)
Diretoria: (65) 3615.8023
Cursos da faculdade:
Enfermagem: (65) 3615.8826
Pós-Graduação em Enfermagem (Mestrado): (65) 3615.8805
E-mail: faen@ufmt.br
Faculdade de Engenharia Florestal (Fenf)
Diretoria: (65) 3165.8632
Cursos da faculdade:
Engenharia Florestal: (65) 3615.8641
Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais (Mestrado): (65) 3615 8685
E-mail: secfenf@ufmt.br
Faculdade de Medicina (FM)
Diretoria (65) 3615.8852
Cursos da faculdade:
Medicina: (65) 3615.8853
Pós-Graduação em Ciências da Saúde (Mestrado e Doutorado): (65) 3615.8863
E-mail: fcm@ufmt.br
Faculdade de Nutrição (Fanut)
Diretoria: (65) 3615.8829
Cursos da faculdade:
Ciência e Tecnologia de Alimentos: (65) 3615 8024
Nutrição: (65) 3615.8824
Pós-Graduação em Biociências (Mestrado): (65) 3615.8811
E-mail: fanut@ufmt.br
Instituto de Biociências (IB)
Diretoria: (65) 3615.8870
Cursos do instituto:
Ciências Biológicas: (65) 3615.8868
Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade (Mestrado e Doutorado):
(65) 3615.8878
E-mail: ib@ufmt.br
Instituto de Computação (IC)
Diretoria: (65) 3615.8791
Cursos do instituto:
Sistemas de Informação: (65) 3615.8794 ramal 219
Computação: (65) 3615.8790
E-mail: ic@ufmt.br
Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET)
Diretoria: (65) 3642.2495/3615.8700
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Cursos do instituto:
Química: (65) 3615.8760
Matemática: (65) 3615.8712
Estatística: (65) 3615.8740
Geologia: (65) 3615.8751
Pós-Graduação em Geociências (Mestrado): (65) 3615.8951
Pós-Graduação em Recursos Hídricos (Mestrado): (65) 3615.8752
Pós-Graduação em Química (Mestrado): (65) 3615.8798/8799
Pós-Graduação em Ciências e Matemática – Rede Amazônica (Doutorado): (65) 3615.8910
Pós-Graduação em Matemática –Profmat (Mestrado): (65) 3615.8713/8710
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)
Diretoria: (65) 3615.8470
Cursos do instituto:
História: (65) 3615.8480
Serviço Social: (65) 3615.8477/(65) 3615.8488
Ciências Sociais: (65) 3615.8478
Filosofia: (65) 3615.8479
Geografia: (65) 3615.8481
Pós-Graduação em História (Mestrado e Doutorado): (65) 3615.8493/8486
Pós-Graduação em Geografia (Mestrado): (65) 3615.8468
Pós-Graduação em Política Social (Mestrado): (65) 3615.8472
E-mail: diretoria_ichs@ufmt.br
Instituto de Educação (IE)
Diretoria: (65) 3615.8430
Cursos do instituto:
Pedagogia: (65) 3615.8441
Psicologia: (65) 3615.8436
Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado): (65) 3615.8431
E-mail: ie@ufmt.br
Instituto de Física (IF)
Diretoria: (65) 3615.8730
Cursos do instituto:
Física: (65) 3615.8731
Pós-Graduação em Física Ambiental (Mestrado e Doutorado): (65) 3615.8748/8738
Pós-Graduação em Física (Mestrado): (65) 3615.8937/8742
Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais (Mestrado): (65) 3615.8737
E-mail: ifisica@ufmt.br
Instituto de Linguagens (IL)
Diretoria: (65) 3615 8400
Cursos do instituto:
Letras: (65) 3615.8402
Música: (65) 3615.8406
Comunicação Social: (65) 3615.8411
Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (Mestrado): (65) 3615.8428
Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (Mestrado): (65) 3615.8408
E-mail: ufmtil@ufmt.br
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Instituto de Saúde Coletiva (ISC)
Diretoria: (65) 3615.8881
Cursos do instituto:
Saúde Coletiva: (65) 3615.8882
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado): (65) 3615.8889
E-mail: iscufmt@ufmt.br
Unidades Acadêmicas do Campus Universitário do Araguaia
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS)
Diretoria: (66) 3405.5317/3402 1121
Cursos do instituto:
Biologia: (66) 3402-1119
Farmácia: (66) 3402-1119
Enfermagem: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 212
Educação Física: (66) 3402 – 1134
Biomedicina: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 212
Pós-Graduação em Imunologia (Mestrado): (66) 3405.7203/3405-7203/3405-7206 – ramal:
213
E-mail: contatoaraguaia@ufmt.br
Instituto de Ciências Exatas e da Terra (ICET)
Diretoria: (66) 3402.1109
Cursos do instituto:
Matemática: (66) 3402.1107
Engenharia Civil: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 212
Engenharia de Alimentos: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 212
Física: (66) 3405.7203/ 3405-7203/3405-7206 ramal: 212
Ciência da Computação: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 212
Agronomia: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 212
Pós-Graduação em Ciências de Materiais (Mestrado): (66) 3405-7206 – ramal 213
E-mail: contatoaraguaia@ufmt.br
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)
Diretoria: (66) 3405.5317/3405-7206 – ramal: 210
Cursos do instituto:
Geografia: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 210
Direito: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 210
Comunicação Social: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 210
Letras: (66) 3405.5317/3405-7203/3405-7206 ramal: 210
E-mail: direcao_ichs@hotmail.com / contatoaraguaia@ufmt.br
Unidades Acadêmicas do Campus Universitário de Rondonópolis
Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas (Icat)
Diretoria: (66) 3410 4017
Cursos do instituto:
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Zootecnia: (66)3410.4078
Engenharia Mecânica: (66)3410.4099
Engenharia Agrícola Ambiental: (66)3410.4063
Pós-Graduação em Engenharia Agrícola (Mestrado): (66)3410.4063
Instituto de Ciências Exatas e Naturais (Icen)
Diretoria: (66) 3410.4007
Cursos do instituto:
Sistemas de Informação: (66)3410.4009
Matemática: (66)3410.4027
Ciências Biológicas: (66)3410.4011
Enfermagem: (66) 3410.4092
Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)
Diretoria: (66) 3410.4024
Cursos do instituto:
Pedagogia: (66) 3410.4024
História: (66) 3410.4018
Letras: (66) 3410.4015
Geografia: (66) 3410.4020
Ciências Contábeis: (66) 3410.4053
Ciências Econômicas: (66) 3410.4058
Biblioteconomia: (66) 3410.4013
Psicologia: (66) 3410.4088
Pós-Graduação em. Educação (Mestrado): (66) 3410.4035
Neati (Núcleo de Estudos e Atividades da Terceira Idade): (66) 3410.4066
Ceprapsi (Centro de Práticas em Psicologia): (66) 3410.4089
Laboratório de Ludicidade: (66) 3410.4088
E-mail: ichs_cur@ufmt.br
Unidades Acadêmicas do Campus Universitário de Sinop
Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais (ICAA)
Diretoria: (66) 3531.1663 – 3531-9796
Cursos do instituto:
Agronomia: (66) 3531.1663 ramal 204
Engenharia Florestal: (66) 3531.1663 ramal 204
Zootecnia: (66) 3531.1663 ramal 204
Engenharia Agrícola Ambiental: (66) 3531.1663 ramal 204
Pós-Graduação em Ciências Ambientais (Mestrado): (65) 3531.1663 ramal 206
Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado): (65) 3531.1663 ramal 206
PG Zootecnia na Transição do Cerrado/Amazônia (Mestrado): (65) 3531.1663  - Ramal 206.
E-mail: icaasinop@gmail.com
Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais (ICNHS)
Diretoria: (66) 3531.1663/9796
Curso do Instituto
Ciências Naturais e Matemática – Habilitação Matemática: (66) 3531.1663 ramal 205
Ciências Naturais e Matemática – Habilitação Química: (66) 3531.1663 ramal 205
Ciências Naturais e Matemática – Habilitação Física: (66) 3531.1663 ramal 205
E-mail: sec_icnhs@ufmt.br
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Instituto de Ciências da Saúde (ICS)
Diretoria: (66) 3531.9797/1665
Cursos do instituto:
Enfermagem: (66) 3531.1663 ramal 205
Medicina Veterinária: (66) 3531.1663 ramal 205
Farmácia: (66) 3531.1663 ramal 205
E-mail: paulomoreira@ufmt.br
Bibliotecas
Biblioteca Central do Campus de Cuiabá
Local: Campus Universitário de Cuiabá.
Telefone: (65)3615-8361.
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/?l=biblioteca
Biblioteca do HUJM
Hospital Universitário Júlio Müller - HUJM
Telefone: (65) 3615.7287.
Biblioteca do Campus Universitário do Araguaia
Telefones: (66) 3402-1100- (66) 3402-1118.
Telefone: (66) 3402-1102 – Unidade de Pontal do Araguaia.
Telefone: (66) 3405-5317 – Unidade de Barra do Garças.
E-mail: contatoaraguaia@ufmt.br
Biblioteca do Campus Universitário de Rondonópolis
Telefone: (66) 3410-4036 - 4031 – 4034.
Biblioteca do Campus Universitário de Sinop
E-mail: bibliotecacus@ufmt.br
Sítio: www.biblioteca.ufmt.br
Restaurantes Universitários (RU)
Restaurante Universitário Cuiabá
Campus Cuiabá
Telefone: (65) 3615 8092.
Restaurante Universitário de Rondonópolis
Telefone: (66)3422-4867.
Restaurante Universitário de Sinop
Telefone:
Restaurante Universitário de Barra do Garças
Telefone:
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Restaurante Universitário de Pontal do Araguaia
Telefone:
Serviços Culturais e de Extensão Universitária
Coordenação de Extensão (Codex)
Cursos de Extensão
Campus Universitário de Cuiabá – Codex
Telefones: (65) 3615-8141 – 8134
E-mail: codex@ufmt.br
Escola de Artes
Campus Universitário de Cuiabá
Telefone: (65) 3615-8353/ 8354
E-mail: escola@ufmt.br
Escolinha de Iniciação Desportiva
Telefone: (65)3615.8841
Campus Universitário de Cuiabá: Ginásio - sala Seção de Desporto e Parque Aquático
Sítio: www.ufmt.br/escolinha
E-mail: desporto@ufmt.br
Teatro Universitário (TU)
Campus Universitário de Cuiabá
Telefone: (65) 3615-8372
E-mail: teatro@ufmt.br
Museu Rondon
Campus Universitário de Cuiabá – Prédio do ICHS
Telefone: (65) 3615-8489
E-mail: ichs@ufmt.br
Museu de Artes e Cultura Popular (MACP)
Campus Universitário de Cuiabá – Centro Cultural
Telefone: (65) 3615-8355
E-mail: macp@ufmt.br
Museu de Minerais, Rochas e Fósseis
Campus Universitário de Cuiabá – Instituto de Ciências Exatas e da Terra
Telefone: (65) 3615-8750
Sítio: http://www.ufmt.br/icet/geologia/museu.html
Coral da UFMT
Campus Universitário de Cuiabá
Telefone: (65) 3615-8307
Sítios: http://www.coralufmt.blogspot.com.br/ufmt/procev/cultura/coral/histórico/coral
http://pt-br.facebook.com/coralufmt
E-mail: coral@ufmt.br - Twitter/coralufmt
Orquestra Sinfônica
Capítulo 11

Anexos

61

Campus Universitário de Cuiabá
Telefone: (65) 3615-8356
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php/secao/visualizar/1169/PROCEV.
E-mail: orquestra@ufmt.br
Cineclube Coxiponés
Campus Universitário de Cuiabá / Centro Cultural.
Telefone: (65) 3615-8377
Sítio: http://www.cinecoxipones.com.br/acervo.php
E-mail: cineclub@ufmt.br
Parque Aquático
Telefone: (65) 3615.8840
E-mail: edu_fis@ufmt.br
Ginásio de Esportes e quadras
Telefone: (65) 3615.8839
E-mail: edu_fis@ufmt.br
Serviços da Área da Saúde
Coordenação de Assistência Social e Saúde do Servidor (CASS)
Campus Universitário de Cuiabá
Telefone: (65) 3615-8054 – Recepção
E-mail: cabes@ufmt.br
Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM)
Avenida Luís Philippe Pereira Leite, S/N - Bairro Alvorada
Telefone: (65) 3615-7200 3615-7201 36157204
E-mail: superintendência@hujm.ufmt.br
Hospital Veterinário da UFMT (Hovet)
Campus Universitário de Cuiabá / Famev
Telefone: (65) 3615-8662
E-mail: hovet@ufmt.br
Serviços administrativos acadêmicos
Coordenação de Administração Escolar (CAE)
Telefone: (65)3615-8614 ou (65)3615.8261
E-mail: gdi_cae@ufmt.br / capacita@ufmt.br
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/site/perfil/aluno/Cuiaba/graduacao
Outros Serviços
TVU – TV Universidade - Canal 2
Campus Universitário de Cuiabá – Bloco Casarão
Fone: +55 (65) 3615-8290
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/tvu/
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Editora da Universidade Federal do Mato Grosso (EdUFMT)
Campus Universitário de Cuiabá
Telefones: (65) 3615.8322.
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/unidade?]=editora
Gráfica Universitária
Campus Universitário de Cuiabá
Fone: (65) 3615-8334.
E-mail: grafica@ufmt.br
Cerimonial
Campus Universitário de Cuiabá - Reitoria
Fone: (65) 3615-8314
E-mail: cerimoni@ufmt.br
Zoológico
Campus Universitário de Cuiabá
Telefone: (65) 3615-8007
E-mail: ib@ufmt.br
Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDHIR)
Campus Universitário de Cuiabá / Prédio do ICHS
Telefone: (65) 3615.8472/3615.8473
E-mail: ndihr@ufmt.br
Biotério
Campus Universitário de Cuiabá
Telefone: (65) 3615.8890/3615.8891
Fazenda Experimental
Município de Santo Antônio do Leverger.
Telefone: (65) 3615.8600
Base Avançada de Pesquisa do Pantanal
Baía das Pedras - Porto Cercado, a 40 km de Poconé.
Telefone: (65)3615.8282.
Herbário
Campus Universitário de Cuiabá.
Telefone: (65) 3615-8268.
E-mail: ib@ufmt.br
Segurança
Telefones: (65)3615.8065.
Sítio: http://www.ufmt.br/ufmt/unidade/index.php?l=PROAD
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
Campus Universitário de Cuiabá – Prédio da STI.
Telefones: (65) 3615-8115.
Email: sic@ufmt.br
Sitios: http://www.ufmt.br/acessoainformacao/
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/primeiro_acesso.html
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ANEXO III - Mapa da UFMT –
Campus Cuiabá
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AV. ALZIRO ZARUR (RUA 1)

Ilustração: João Paulo de Oliveira Carmo
01) BANCOS
02) BIBLIOTECA CENTRAL
03) CAE (Coordenação de Administração Escolar)
04) SARI (Secretaria de Articulação e
Relações Institucionais) /SECRI (Secretaria de Relações Internacionais)
05) CENTRO CULTURAL (Museu de
Arte, Orquestra, Coral e Cineclube)
06) COMPLEXO ESPOTIVO
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07) COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA
08) DCE
09) MUSEU DE GEOLOGIA
10) MUSEU RONDON
11) NDHIR (Núcleo de Documentação e
informação histórica e Regional)
12) PARQUE AQUÁTICO
13) PISTA DE CAMINHADA
14) POLÍCIA COMUNITÁRIA

15) PREFEITURA DO CAMPUS
16) PROCEV E PRAE
17) PRÓ- REITORIA (Propeq, Propg,
Proeg, Propran, Proad)
18) PROTOCOLO (Casarão)
19) RU( Restaurante Universtitário)
20) TEATRO UNIVERSITÁRIO
21) TV UNIVERSIDADE
22) ZOOLÓGICO
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