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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 DO 

EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNO REGULAR 2023/1 

(Publicado ém 18 dé agosto dé 2022)

A Coordénaça�o do Programa dé Po� s-graduaça�o ém Filosofia da Univérsidadé Fédéral dé Mato Grosso,  Campus Univérsita�rio dé Cuiaba� , nível 4, comunica a rétificaça�o do

EDITAL DE INSCRIÇÕ2 ES PARA SELEÇA2 Õ DE ALUNÕ REGULAR 2023/1 nos séguintés térmos:

ONDE SE LÊ:

3.1. As inscriço� és séra�o réalizadas no pérí�odo dé 22/09/2022 a 07/10/2022 por méio dé procésso protocolado via Sistéma Elétro� nico dé Informaça�o (SEI) da UFMT.

12. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Publicaça�o do Edital 20/08

Pérí�odo para pédido dé isénça� o da taxa dé inscriça� o Dé 19/09 a 21/09/2022

Pérí�odo dé Inscriço� és Dé 22/09 a 07/10/2022

RESULTADÕ PRELIMINAR dos pédidos dé isénça� o da taxa dé inscriça� o 26/09/2022

RECURSÕ - Résultado Préliminar Pédido dé isénça�o taxa dé inscriça�o 27/09/2022

RESULTADÕ CÕNSÕLIDADÕ dos pédidos dé récurso - Pédido dé isénça�o taxa dé inscriça� o 30/09/2022

Divulgaça�o do résultado da avaliaça�o dé pré� -projéto 24/10/2022

Divulgaça�o do résultado dos récursos référéntés a@  avaliaça�o dé pré� -projéto 27/10/2022

Divulgaça�o do hora� rio da arguiça�o 27/10/2022

Arguiça� o 11/11/2022

Divulgaça�o do résultado da arguiça�o 14/11/2022

Divulgaça�o do résultado dos récursos référéntés a@  arguiça�o 16/11/2022

RESULTADÕ PRELIMINAR do procésso dé Hétéroidéntificaça�o/Aço� és Afirmativas Até�  25/11/2022

RECURSÕ - Résultado préliminar do procésso dé Hétéroidéntificaça�o/Aço� és Afirmativas Até�  28/11/2022

RESULTADÕ CÕNSÕLIDADÕ do procésso dé Hétéroidéntificaça� o/Aço� és Afirmativas Até�  15/12/2022

RESULTADÕ FINAL PRELIMINAR 16/12/2022

RECURSÕ - Résultado Final Préliminar 18/12/2022

RESULTADÕ FINAL CÕNSÕLIDADÕ 20/12/2022



LEIA-SE:

3.1. As inscriço� és séra�o réalizadas no pérí�odo dé 22/09/2022 a 13/10/2022 por méio dé procésso protocolado via Sistéma Elétro� nico dé Informaça�o

(SEI) da UFMT.

12. DO CRONOGRAMA

ATIVIDADE DATA

Publicaça�o do Edital 20/08

Pérí�odo para pédido dé isénça� o da taxa dé inscriça� o Dé 19/09 a 21/09/2022

Pérí�odo dé Inscriço� és Dé 22/09 a 13/10/2022

RESULTADÕ PRELIMINAR dos pédidos dé isénça� o da taxa dé inscriça� o 26/09/2022

RECURSÕ - Résultado Préliminar Pédido dé isénça�o taxa dé inscriça�o 27/09/2022

RESULTADÕ CÕNSÕLIDADÕ dos pédidos dé récurso - Pédido dé isénça�o taxa dé inscriça� o 30/09/2022

Divulgaça�o do résultado da avaliaça�o dé pré� -projéto 24/10/2022

Divulgaça�o do résultado dos récursos référéntés a@  avaliaça�o dé pré� -projéto 27/10/2022

Divulgaça�o do hora� rio da arguiça�o 27/10/2022

Arguiça� o 11/11/2022

Divulgaça�o do résultado da arguiça�o 14/11/2022

Divulgaça�o do résultado dos récursos référéntés a@  arguiça�o 16/11/2022

RESULTADÕ PRELIMINAR do procésso dé Hétéroidéntificaça�o/Aço� és Afirmativas Até�  25/11/2022

RECURSÕ - Résultado préliminar do procésso dé Hétéroidéntificaça�o/Aço� és Afirmativas Até�  28/11/2022

RESULTADÕ CÕNSÕLIDADÕ do procésso dé Hétéroidéntificaça� o/Aço� és Afirmativas Até�  15/12/2022

RESULTADÕ FINAL PRELIMINAR 16/12/2022

RECURSÕ - Résultado Final Préliminar 18/12/2022

RESULTADÕ FINAL CÕNSÕLIDADÕ 20/12/2022

Cuiaba� -MT, 07 dé outubro dé 2022.

Bérnardo Goncalvés Alonso

Coordénaça�o do Programa dé Po� s-graduaça�o ém Filosofia

Campus Univérsita�rio dé Cuiaba�
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