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Matrícula - turma 2018 – Barra do Garças
Os candidatos aprovados no ENA 2018 estão convocados a efetuar sua
matrícula do PROFMAT na UFMT, campus de Barra do Garças, que acontecerá
no período de 6 a 8 de dezembro de 2017 (primeira fase), no período da tarde
(14 as 17 horas).
Em caso de desistência, os candidatos classificados serão convocados a
efetuarem sua matrícula no período de 11 a 15 de dezembro até o preenchimento
das 20 vagas.
A matrícula deverá ser efetuada pela internet, através do Sistema
Eletrônico de Informações (SEI) na página da UFMT, pelo link
http://www.ufmt.br/ufmt/un/noticia/5717/sei
Siga as orientações na página para o cadastro de usuário externo. O link
http://araguaia.ufmt.br/file/2017/04/ORIENTA%C3%87%C3%95ES-AOALUNO-E-LIBERA%C3%87%C3%83O-DE-ACESSO-PELO-SERVIDOR.pdf
pode ser útil para entender como gerar o acesso.
Ao acessar o link, no menu superior há a opção "material de apoio", com
todas as orientações para utilização deste sistema. Para ir direto a página com os
manuais de usário use o link:
http://www.ufmt.br/ufmt/un/secao/12340/sei
A digitalização dos documentos para inserir no processo deve ser feita no
formato PDF colorido do documento original por meio de scanner ou impressora
multifuncional, num único arquivo para cada documento (frente e verso, se
houver). Fotos de celular ou imagens com má visualização não serão aceitas,
devido a deformações e erros que acontecem neste tipo de digitalização.
Aqueles que tiverem alguma dificuldade para peticionar o processo de
matrícula, entrem em contato (pelo e-mail berlatto@ufmt.br). Após a
digitalização de toda a documentação e conferência pelo Coordenador, o
interessado fará o processo de matrícula sob a supervisão do Coordenador.
Para efetuar a matrícula deverão ser apresentados os seguintes documentos
originais para digitalização:
o Formulário de inscrição preenchido (em anexo);
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Foto 3x4 recente (colada no espaço próprio do formulário de inscrição);
Certidão de nascimento ou de casamento;
Diploma de graduação;
Histórico escolar da graduação;
CPF e Documento de Identidade;
Prova de estar em dia com as obrigações eleitorais (certidão emitida no
site do TRE) e militares;
o Termo de compromisso de bolsa para os professores da rede pública (em
anexo), ler o termo, preencher a última folha e assinar e rubricar as
demais folhas do termo (para aqueles que atendem os pré-requisitos para
solicitar bolsa CAPES);
o Declaração expedida pelo órgão competente de ser professor da rede
pública, que esteja atuando em sala de aula na área de Matemática,
conforme estabelece o edital do PROFMAT (somente para candidatos da
rede pública que estejam atuando em sala de aula, que não tenham sido
bolsistas do PROFMAT e irão solicitar bolsa CAPES - isto não garante a
aprovação da bolsa) e comprovante de rendimentos (contracheque ou
holerite);
Para a declaração exigida no último item, o PROFMAT considera o seguinte
documento:
o Declaração do diretor da escola, com firma reconhecida, de que é
professor efetivo de escola pública, que já cumpriu o estágio probatório e
se encontra "no exercício da docência de Matemática no ensino básico".
Importante:
o Aqueles que forem solicitar bolsa CAPES deverão entregar na
Coordenação do PROFMAT-UFMT até o dia 23/01/2017, os originais
dos dois últimos documentos de acordo com as orientações indicadas
acima (Termo de Compromisso e Declaração do Diretor da Escola).
o Os candidatos reingressantes deverão protocolar (também através do SEI,
para a Coordenação PROFMAT) a solicitação de aproveitamento de
estudos no ato da matrícula, de acordo com o que estabelecem os Artigos
28 e 29 do regimento interno e inserir cópia digital do histórico escolar.
Barra do Garças, 17 de novembro de 2017.
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