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EDITAL 001/2015-2 - ESPECÍFICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS OCIOSAS - 

INGRESSO VIA HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 

SISU 2015/1 
 

 

A Diretoria de Unidade Regionalizada Político-Pedagógica e Financeira – DPPF do campus de Alto 

Araguaia/Mt, no uso de suas atribuições legais, torna público o Edital para preenchimento de vagas ociosas 

dos cursos de graduação ofertados no vestibular 2015/2. Essas vagas referem-se ao Edital n. 001/2015 

COVEST publicado em 09 de dezembro de 2014, oferecidas pelo Sistema  de  Seleção  Unificada  – SiSU  

2015/1 - COVEST, p u b l i c a d o  e m  0 2  d e  m a r ç o  d e  2 0 1 5  e Edital Complementar nº 

04/2015-COVEST,  o f e r t a d a s  n o  C o n c u r s o  V e s t i b u l a r  2 0 1 5 / 2 ;  configurando uma 

chamada com manifestação de interesse presencialmente, com seleção via Histórico Escolar do Ensino 

Médio. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1  Este   Edital   tem   por   objetivo   tornar   pública   a   chamada   com   manifestação   de   interesse 

presencialmente, com  seleção via  histórico  escolar  do  ensino médio,  para  preenchimento das  vagas 

ociosas em cursos que não possuem candidatos classificados, em consonância com o Edital Nº 001/2015 – 

COVEST. 

1.2 Este edital contempla vagas ociosas somente para os cursos de bacharelado em Ciência da 
Computação, bacharelado em Comunicação Social – habilitação Jornalismo e Licenciatura Plena em Letras 
do campus de Alto Araguaia. 
 
1.3 Requisitos para participar da chamada presencial: 

a) Candidatos avaliados pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em qualquer uma de suas edições. 

b) Candidatos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente. 

1.4 Para participar da  referida  Chamada Presencial, o candidato ou seu  representante legal, deverá 

comparecer ao campus de Alto Araguaia, situado na Rua Santa Rita, nº 148, Centro, Alto Araguaia/MT no 

período de  25/08/2015 a 26/08/2015 no horário das 8h às 12h; das 13h às 18h; das 19h às 22h, munido 

dos seguintes documentos: 

a) Documento Oficial de Identificação  

b) Cadastro de Pessoa Física – CPF 

c) Cópia do extrato da pontuação do ENEM – para os candidatos que optarem em utilizar a nota do ENEM. 

d) Histórico Escolar do Ensino Médio (original e fotocópia) para os candidatos que optarem por utilizar a 

análise por histórico 

e) Certificado do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia) 

1.4.1. A pontuação do ENEM poderá ser obtida no endereço eletrônico 

http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/, bastando que o candidato informe o número do CPF, 

seguido da sua senha. 

http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/
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1.5. O servidor público recebedor dos documentos registrará no sistema: o nome, RG, CPF, data de 

nascimento e média final das notas que constam no histórico escolar do Ensino Médio do candidato, 

conforme especificado no item 2 deste edital. 

1.5.1 O  candidato  interessado não pode  encontrar-se  matriculado  em  outro  curso  de  graduação da 
 

UNEMAT e nem de outra IES Pública, sob pena, de ter sua matrícula 
cancelada. 

 

1.7 A representação legal se dará via procuração particular. Nesta  hipótese, o candidato assumirá as 

consequências de eventuais erros do seu procurador. 

 

1.8 A entrega dos documentos solicitados não gera direito a matrícula, pois o candidato convocado que 

não comparecer nos dias determinados para efetivação da mesma perderá o direito. 

2. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 
2.1 A pontuação final do candidato será a média aritmética dos pontos obtidos nas disciplinas cursadas 

 

no último ano do ensino médio. 
 

2.1.1 Para avaliação serão consideradas as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Física, Matemática, 

História, Geografia, Química e Biologia. 

2.1.2 Caso o candidato não tenha cursado uma das disciplinas relacionadas no subitem 2.1.1 no último 

ano do ensino médio, será considerada a nota obtida no(s) ano(s) anterior(es). 

2.1.3 Caso o candidato não possua nota em alguma disciplina descrita no subitem 2.1.1, em nenhum ano 
 

cursado, será atribuída nota 0 ( zero) para a respectiva disciplina. 
 

2.2 Em caso de apresentação de histórico escolar de ensino médio com organização curricular nas áreas 

de conhecimento definidas na Resolução CEB 03/1998, serão utilizadas as notas: 

a) da  área  de  conhecimento  Linguagens,  Códigos  e  suas  Tecnologias  para  as  matérias  Língua 

Portuguesa; 

b) da área de conhecimento Ciências da Natureza e suas Tecnologias para as matérias Física, Química 

e Biologia; 

c) da  área  de  conhecimento  Ciências  Humanas  e  suas  Tecnologias  para  as  matérias  História  e 

Geografia; 

d) da área de conhecimento Matemática e suas Tecnologias para a matéria Matemática. 

2.3 Para efeito de avaliação, aos históricos escolares cujos conceitos não venham acompanhados da 
 

respectiva legenda ou equivalência numérica, serão aplicados os valores constantes da tabela abaixo: 
 

CONCEITO NOTA/MENÇÃO 

A 8,0 a 10,0 

B 6,0 a 7,9 

C 4,0 a 5,9 

D 2,0 a 3,9 

E 0,0 a 1,9 
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CONCEITO NOTA/MENÇÃO 

O – ÓTIMO 9,0 a 10,0 

B – BOM 7,0 a 8,9 

R – REGULAR 5,0 a 6,9 

D - DEFICIENTE 0,0 a 4,9 

2.4 O histórico  escolar  que não constar de  notas e/ou  conceitos, o candidato deverá apresentar o 
 

relatório de desempenho. 
 

 

2.5 A classificação final dos candidatos dar-se-á em ordem decrescente a partir da média aritmética do 

histórico do ensino médio, até o limite das vagas ofertadas. 

2.5.1 Para fins de classificação, a média final do Histórico Escolar será avaliada na escala de 0,000 (zero) a 
 

10,000 (dez), considerando-se 3 (três) casas após a vírgula, desprezados arredondamentos. 
 

2.5.2 Caso haja  empate  na  última  colocação, todos  os  candidatos  empatados  estarão classificados, 

mesmo que o limite estabelecido seja ultrapassado. 

2.5.3 Ocorrendo empate na classificação final terá preferência o candidato que se enquadrar na seguinte 

ordem: 

a)   Maior nota na disciplina de Português; 
 

b)   Maior idade. 
 

3. DO RESULTADO E DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS OCIOSAS 
 

3.1  Para  o  preenchimento  das  vagas  será  obedecido  rigorosamente  o  resultado  publicado,  cuja 

classificação se dará por ordem decrescente da pontuação obtida pelos inscritos. 

3.2  O  resultado  do  Edital,  será  divulgado  a  partir  do  dia  27/08/2015,  no  endereço  eletrônico 

www.unemat.br/vestibular e www.aia.unemat.br através de listagem por ordem de pontuação dos 

candidatos aprovados no limite das vagas oferecidas, que compareceram para registrar presença e 

pontuação. 
 

4. DOS PROCEDIMENTOS PARA A MATRÍCULA 
 

4.1 A matrícula dos candidatos aprovados na primeira chamada no Edital, será realizada no dia de 

28/08/2015, na Supervisão  de Apoio Acadêmico do Campus de Alto Araguaia, no horário das 8h às 12h; 

das 13h às 18h; das 19h às 22h. A matrícula dos candidatos aprovados na segunda chamada no Edital, será 

realizada no dia de 31/08/2015, na Supervisão  de Apoio Acadêmico do Campus de Alto Araguaia, no 

horário das 8h às 12h; das 13h às 18h; das 19h às 22h. 

4.2 As matrículas serão efetuadas seguindo rigorosamente a listagem divulgada por ordem de pontuação 

 

dos candidatos inscritos no Edital. 
 

4.3 As matrículas serão encerradas tão logo sejam preenchidas as vagas ociosas do curso. 
 

http://www.unemat.br/vestibular
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4.4 O candidato aprovado deverá apresentar a documentação que consta no Edital nº 001/2015 - COVEST 
 

para a realização da matrícula.  
 

 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1  Este Edital será válido somente para os cursos com vagas ociosas no campus de Alto Araguaia. 

5.2 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e Diretoria 

de Unidade Regionalizada Político-Pedagógica e Financeira do campus de Alto de Araguaia da Universidade 

do Estado de Mato Grosso. 
 
 

Alto Araguaia-MT, 20 de agosto de 2015. 
 
 
 

 
Profa. Dra Vera Lúcia da Rocha Maquêa 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 
 
 
 
 

Profa. Dra. Gislaine Aparecida de Carvalho 
Diretora de Unidade Regionalizada  
Político-Pedagógica e Financeira 
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ANEXO I 

 
DOS CURSOS E DAS VAGAS OCIOSAS 

 

CAMPUS CURSO TURNO N. DE VAGAS 

 
 

ALTO 
ARAGUAIA 

Bacharelado em Ciência da Computação Noturno 33 

Bacharelado em Comunicação Social 1 Noturno 32 

Licenciatura em Letras Noturno 31 
1 – habilitação em Jornalismo. 

 
 


