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A Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, torna 

público o presente Edital, contendo as rotinas e procedimentos específicos para ingresso nos Cursos de 

graduação presencial de Música/Licenciatura e Música/Bacharelado e suas habilitações em conformidade 

com a seguinte legislação: Lei n.º 12.711/2012, Lei nº 13.409/12/2016, Portaria normativa nº 18/2012, 

Portaria normativa Nº 9/2017. 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. A matrícula nos Cursos de Música/Licenciatura e Música/Bacharelado (habilitações: canto, regência, 

composição, violão, violino) da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT dar-se- á mediante ao 

candidato que apresentar os seguintes requisitos: 

a) Ter certificação de habilidade específica com validade até a data de matrícula deste 

edital. 

b) Ter sido selecionado, por meio do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) - 2017, dentro 

do limite de vagas ofertadas pela instituição. 

 
1.1 As vagas ofertadas são disponibilizadas dentro das seguintes categorias: 

a) Ampla Concorrência: serão designadas 50% das vagas ofertadas. 

b) Ações Afirmativas: 50% das vagas ofertadas distribuídas conforme 

descreve-se a seguir: 

 

 
1.2 Dentro das vagas ofertadas na categoria de ações afirmativas o candidato poderá optar por uma 

das modalidades (Lei n.º 12.711/2012, Lei nº 13.409/12/2016, Portaria normativa nº 18/2012, 

Portaria normativa Nº 9/2017) 

 

 
L1 

Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

 
L2 

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita 

igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio 

em escolas públicas. 
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L5 

Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas. 

 
L6 

Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

 
L9 

Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 

1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas. 

 
L10 

Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar 

bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente 

o ensino médio em escolas públicas. 

 
L13 

Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

 
L14 

Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 

independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas. 

 
1.3 As vagas reservadas para ação afirmativa do curso de Música Bacharelado em todas habilitações foram 

destinadas conforme regras estabelecidas pelo art. 10, II, Portaria Normativa n.º 18/2012 para: L5 - 

Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa n.º 18/2012), tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas; 

1.4 Somente os candidatos possuidores de Certificação de Habilidades Específicas em Música, emitidas 

por conservatórios e/ou outras escolas de músicas devidamente reconhecidas ou por esta instituição, 

poderão pleitear vaga para o curso de Música/Licenciatura e Música/Bacharelado (habilitações: canto, 

regência, composição, violão, violino) no Processo Seletivo da UFMT de 2018/2. 

1.4.1. As datas da Publicação do Edital para o Teste de Habilidade Específica em Música aplicado 

pela UFMT devem ser verificadas no calendário acadêmico da UFMT, de acordo com RESOLUÇÃO 

CONSEPE N.o 101/2011, artigo 2º e pelo endereço eletrônico: 

http://www.ufmt.br/ingresso/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=c 

ategory&id=20&Itemid=373 
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1.5 O Certificado de Habilidades Específicas em Música só será aceito pela UFMT, no ato da matrícula do 

candidato, se tiver sido emitido há menos de 02 (dois) anos da data limite de inscrição do candidato no 

processo que versa o presente edital. 

1.6 A inscrição para concorrer a uma das vagas dos Cursos de Música/Licenciatura e Música/Bacharelado 

(habilitações: canto, regência, composição, violão, violino) será exclusivamente pela internet no endereço 

eletrônico http:/www.ufmt.br/ingresso, no período de 16 a 22 de julho de 2018. 

 
1.7.  Ao final do processo previsto no cronograma (Título IV), se não houver preenchimento das 

vagas reservadas, de acordo com o Título V; as vagas remanescentes serão realocadas para 

contemplar possíveis candidatos que aguardam uma próxima chamada e/ou que optaram por 

modalidade sem oferta de vaga. 

II. DA INSCRIÇÃO 

2. O processo de inscrição para concorrer a uma das vagas dos cursos Música/Licenciatura 

ou Música/Bacharelado (habilitações: canto, regência, composição, violão, violino) ocorrerá 

respeitando-se as seguintes condições dos candidatos: 

2.1 Inscrição do candidato no sistema de seleção específica da UFMT disponível no endereço 

eletrônico http:/www.ufmt.br/ingresso, deverá proceder da seguinte formar: 

a) optar por um dos cursos de graduação: Música Licenciatura ou Música Bacharelado e no caso 

do bacharelado ainda optar por umas das habilitações ofertadas; 

b) optar por uma das categorias de vaga (ampla concorrência ou ação afirmativa) ofertada 

conforme o item 1.2 deste edital de acordo com o quadro de distribuição de vagas no item 6 

deste edital. 

 

III. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

3. A classificação dos candidatos para os Cursos de Música/Licenciatura e Música/Bacharelado e 

suas habilitações obedecerá aos seguintes critérios: 

a) Ordem decrescente da pontuação global obtido no Exame Nacional do Ensino Médio de 

2017 (ENEM 2017); 

b) A pontuação global deverá ser superior a 0,0 (zero) 
 

 
3.1. Em caso de empate na classificação entre dois ou mais candidatos o desempate será feito com 

base nos seguintes critérios e nesta ordem: 

mailto:proeg@ufmt.br
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 a) maior nota na prova de Redação; 

b) maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

c) idade do candidato, com preferência para o candidato com à maior idade 

cronológica. 

 
3.2. Preenchidas todas as vagas e tendo sido utilizados os critérios de desempate, o candidato cuja 

nota final for igual à do candidato que ocupa a última vaga, não terá direito à matrícula. 

 
IV. DO CRONOGRAMA 

 
 

ETAPA DATAS LOCAL 

Publicação do Edital 9 de julho de 2018 No endereço eletrônico 

http:/www.ufmt.br/ingresso 

Inscrições via Internet 16 a 22 de julho de 2018 No endereço eletrônico 

http:/www.ufmt.br/ingresso 

Divulgação da relação de 

inscritos e Classificação 

Geral 

 
23 de julho de 2018 

No endereço eletrônico 

http:/www.ufmt.br/ingresso 

 
 
 

Recurso a classificação 

geral 

 
 
 

26 de julho de 2018 

Protocolo virtual (Sistema 

Eletrônico de 

Informações/SEI 

https://sei.ufmt.br/sei/con 

trolador_externo.php?acao 

=usuario_externo_logar&ac 

ao_origem=usuario_extern 

o_enviar_cadastro&id_orga 

o_acesso_externo=0 

Divulgação do Resultado 

dos Recursos 

30 de julho de 2018 No endereço eletrônico 

http:/www.ufmt.br/ingresso 

Publicação da Relação de 

Convocados para 

Matrícula em 1ª chamada 

31 de julho de 2018 No endereço eletrônico 

http:/www.ufmt.br/ingresso 

Matrícula em 1.ª 

Chamada (entrega de 

documentos) 

9 e 10 de agosto de 2018 Coordenação de 

Administração Escolar /CAE 

No endereço eletrônico 

http:/www.ufmt.br/ingresso 

(formulário de matrícula) 

mailto:proeg@ufmt.br
http://www.ufmt.br/ingresso
http://www.ufmt.br/ingresso
http://www.ufmt.br/ingresso
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https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&amp;acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&amp;id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&amp;acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&amp;id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&amp;acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&amp;id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&amp;acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&amp;id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&amp;acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&amp;id_orgao_acesso_externo=0
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4. O candidato deverá acompanhar no endereço http:/www.ufmt.br/ingresso a publicação das 

próximas convocações para matrícula caso haja vagas remanescentes da primeira convocação. 

 
5. A UFMT publicará - no endereço eletrônico http:/www.ufmt.br/ingresso- a relação dos estudantes 

que deverão ingressar no segundo semestre letivo, sendo de inteira responsabilidade do candidato 

fazer a consulta no site diariamente. 

 
V. DAS VAGAS 

 
6. As vagas ofertadas para os cursos de Música/Licenciatura e Música/Bacharelado e suas 

habilitações Música, campus de Cuiabá, no Processo Seletivo de 2018/2, constam dos quadros a 

seguir: 

 
 

Curso de Música - Licenciatura - 20 vagas 
 
 

 

 
Curso 

Vagas Anuais   
Turno 

de 

Funcion

a 

mento 

 
Integralizaçã 

o 

Curricular 

 
Regime 

Acadêmico 
 
Semestre 

 
Ampla 

Concorrência 

 
Ações Afirmativas 

 
Total 

Música - 

Licenciatura 

. Resolução 

Consepe n.º 

135/2009. 

 
2º 

Semestre 

 

 
10 

L1 L2 L5 L6 L9 L10 L13 L14  

 
20 

 

 
Vesp. 

 

 
9 semestres 

 
Crédito 

semestral  
00 

 
03 

 
00 

 
03 

 
01 

 
01 

 
01 

 
01 
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Curso de Música – Bacharelado – 10 vagas 

Habilitações: Violão, Violino, Regência, Composição, Canto 

 

 

 
Curso 

Vagas Anuais Ações 

Afirmativas 

  
Turno de 

Funcioname 

nto 

 
Integralização 

Curricular 

 
Regime 

Acadêmico  
Semestre 

Ampla 

Concorrê 
L5  

Total 

Música - 

Bacharelado 

Habilitação Violão 

Resolução Consepe 

 
2º 

Semestre 

 
01 

 
01 

 
2 

Vespertino  

 
8 semestres 

 
Crédito 

semestral Vespertino 

Música - 

Bacharelado 

Habilitação Violino 
Resolução Consepe 

 
2º 

Semestre 

 
01 

 
01 

 
2 

Vespertino  

 
8 semestres 

 
Crédito 

semestral Vespertino 

Vespertino 

Música - 

Bacharelado 

Habilitação 

Regência 
Resolução Consepe 

 
 

2º 

Semestre 

 

 
01 

 

 
01 

 

 
2 

Vespertino  
 
 
10 semestres 

 
Crédito 

semestral Vespertino 

Música – 

Bacharelado 

Habilitação 

Composição 

Resolução Consepe 

 

 
2º 

Semestre 

 

 
01 

 

 
01 

 

 
2 

Vespertino  
 
 
10 semestres 

 
Crédito 

semestral Vespertino 

Música - 

Bacharelado 

Habilitação Canto 

Resolução Consepe 

n.º 108/2012. 

 

 
2º  

Semestre 

 

 
01 

 

 
01 

 

 
2 

Vespertino  

 
8 semestres 

 
Crédito 

semestral Vespertino 
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7. As vagas remanescestes deste processo seletivo serão disponibilizadas para outras formas de 

ingresso a serem publicadas em edital pela UFMT. 

 
VI. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
8. Caberá recurso ao Departamento de ARTES da Universidade Federal de Mato Grosso a 
Relação de Inscritos e ao Resultado da Classificação Geral. 

 
8.1. Os recursos previstos no item 8 deverão ser interpostos e assinados pelo próprio candidato ou por 
seu procurador, protocolado eletronicamente via sistema Eletrônico de Informação/SEI, acessado no 
site da UFMT (http://www.ufmt.br/ufmt/site/), em SEI – usuário externo – opção do documento 
RECURSO CONTRA INDEFERIMENTOS DE INSCRIÇÃO ,e enviado ao Departamento de ARTES da 
Universidade Federal de Mato Grosso - Campus Universitário de Cuiabá, no prazo previsto do 
cronograma deste edital (Título IV). 

 
VII. DOS DOCUMENTOS PARA A MATRÍCULA E OUTRAS ORIENTAÇÕES 

 
9. Independente da categoria de vaga (ampla concorrência ou ações afirmativas) é condição 
imprescindível para efetivação da matrícula a apresentação da cópia, com original para conferência, 
do certificado de habilidade específica em música; 

 
10. Os documentos necessários para matrícula dos candidatos selecionados estão descritos no 
Anexo I (documentos para matrícula ampla concorrência) e Anexo II (documentos para ações 
afirmativas) deste Edital. 

 
11. Os documentos deverão ser entregues de forma presencial pelos candidatos, ou representante 

legal, no endereço abaixo: 

 

 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CUIABÁ 

 
Endereço: Avenida Fernando Correa da Costa Nº 2.367 

Bairro: Boa Esperança 

Cidade: Cuiabá-MT 

Local: Coordenação de Administração Escolar - CAE (Entrada do Hospital Veterinário) 

Horário de Atendimento: das 08:00 até as 11:30h e das 14:00 até as 17:30h (horário local) 
 

 
IX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12. A constatação de qualquer tipo de fraude na inscrição sujeita o candidato à eliminação deste 
processo específico ficando sujeito às penalidades da lei; 

 
13. A Universidade Federal de Mato Grosso divulgará, sempre que necessário, Editais, 
Normas Complementares e Comunicados Oficiais referentes ao processo de seleção de 

mailto:proeg@ufmt.br
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 vagas. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar tais divulgações; 

 
14. O Candidato não poderá escolher o período de ingresso, sendo que os primeiros colocados 
aprovados serão alocados nos cursos no segundo semestre letivo; 

 
15. O candidato que não comparecer nos primeiros 10 (dez) dias letivos sem apresentar 
qualquer justificativa junto à Coordenação do Curso de Graduação, terá sua matrícula 
automaticamente cancelada; 

 
16. A inscrição do candidato no processo seletivo específico de que trata este edital implica 
no conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas na Portaria Normativa 
MEC n.º 21/2012, Portaria Normativa MEC n.° 18, de 11 de outubro de 2012, Lei n.º 12.711, de 29 
de agosto de 2013, Lei nº 13.409 de 28 de dezembro de 2016 e demais Editais publicados pela UFMT 
disponíveis em http://www.ufmt.br/ingresso/ 

 

17. É de exclusiva responsabilidade do candidato a observância das datas e horários de atendimento, 
bem como demais procedimentos para a matrícula que poderão ser atualizadas e disponibilizada no 
endereço http:/www.ufmt.br/ingresso 

 

18. O candidato deverá estar ciente que os cursos de graduação da UFMT poderão oferecer 
atividades práticas e de estágio em turnos diversificados de funcionamento do curso. 

 
19. As convocatórias para matrícula do presente Edital poderão ser realizadas apenas até o prazo 
final de 25 dias letivos contados da data de início do segundo semestre letivo de 2018. 

 
20. Uma vez transcorrido mais de 25% das atividades acadêmicas caberá análise do colegiado de 
curso quanto ao ingresso do estudante no período acadêmico da convocação ou em períodos 
acadêmicos subsequentes. Em caso de impossibilidade de ingresso no período acadêmico em 
que houve a convocação, o colegiado de curso deverá indicar trancamento da matrícula do 
estudante em caráter especial reservando a garantia de sua vaga para o início dos estudos em 
período subsequentes 

 
21. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação- STI, 
Departamento de Artes, Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEG, Pró-reitoria de Assistência 
Estudantil - PRAE, e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE da Universidade 
Federal de Mato Grosso. 

 
Cuiabá-MT, 09 de julho 2018. 

 
Lisiane Pereira de Jesus 

Pró-Reitora de Ensino de Graduação 

mailto:proeg@ufmt.br
http://www.ufmt.br/ingresso/
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ANEXO I 
 

Documentos para matrícula e para comprovação das políticas de ações afirmativas 

A0 – Candidatos de Ampla Concorrência 

1. DOCUMENTAÇÃO BÁSICA A SER APRESENTADA EM TODOS OS CURSOS E CANDIDATOS 

DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

1.1 Documentos a serem entregues em cópia simples: a) documento oficial de identidade; 

b) cadastro de pessoa física (CPF); c) comprovante de residência; d) título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição; e) documento comprobatório de estar em dia com 

as obrigações militares (reservista), se candidato do sexo masculino com mais de 18 anos. 

1.2 Documentos a serem entregues em cópia autenticada em cartório sem restituição ao 

interessado: a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio; b) Histórico Escolar de 

Ensino Médio devidamente registrado. 

1.3 Documentos a serem entregues em original sem restituição ao interessado: a) 

Formulário de Dados para Calouro, e declarações anexas, a ser preenchido eletronicamente 

no endereço eletrônico http://www.ufmt.br/ingresso. 

 
Observações: 

a) O candidato deve tomar conhecimento do Edital Específico para Ingresso no curso de 

Graduação em Música (bacharelado e licenciatura) da Universidade Federal de Mato Grosso e 

possíveis editais complementares publicados no site da Instituição; 

b) Além da documentação básica, os candidatos que concorrem as ações afirmativas 

deverão informar -se sobre os documentos obrigatórios para cada modalidade de 

concorrência. 
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Vagas reservadas - Lei nº 12.711 / 2012 e 13.409/12/2016 

L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) 

 

1. DOCUMENTOS GERAIS E DE ESCOLARIDADE 

1.1. Documentos a serem entregues em cópia simples: a) Documento oficial de identidade; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) comprovante de residência; d) Título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição; e) Documento comprobatório de estar em dia com 

as obrigações militares (reservista), se candidato do sexo masculino com mais de 18 anos. 

1.2. Documentos a serem entregues em cópia autenticada em cartório sem restituição ao 

interessado: a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio, CURSADO 

INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; b) Histórico Escolar de Ensino 

Médio CURSADO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; 

1.3. Documentos a serem entregues em original sem restituição ao interessado: a) 

Formulário de Dados para Calouro, e declarações anexas, a ser preenchido eletronicamente 

no endereço eletrônico http://www.ufmt.br/ingresso; b) Autodeclaração de ter cursado o 

ensino médio integralmente em Escola Pública. 

 

2. DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA: (Relativos aos três últimos meses 

que antecedem a data de inscrição deste processo seletivo específico para ingresso 

em 

Música/UFMT) 

a) Autodeclaração de renda familiar (disponível para preenchimento em 

www.ufmt.br/ingresso) acompanhado do rol de documentos a seguir: Trabalhadores 

Assalariados: Contracheques; Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita 

Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; CTPS registrada e 

atualizada de todos os membros do grupo familiar declarado; CTPS registrada e atualizada ou 

carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada doméstica; Extrato atualizado 

da conta vinculada do trabalhador no FGTS; Extratos bancários dos últimos três meses, pelo 

menos. 

b) Atividade Rural: Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita 

Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; Quaisquer declarações tributárias referentes a 

pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; 

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas 

vinculadas; Notas fiscais de vendas. 
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c) Aposentados e Pensionistas: Extrato mais recente do pagamento de benefício; 

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; Extratos bancários dos últimos três 

meses, pelo menos. 

d) Autônomos e Profissionais Liberais: Declaração de IRPF acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 

membros de sua família, quando for o caso; Guias de recolhimento ao INSS com comprovante 

de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; Extratos bancários dos 

últimos três meses. 

e) Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis: Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; Extratos bancários dos 

últimos três meses, pelo menos; Contrato de locação ou arrendamento devidamente 

registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

 
Observações: 

1) O candidato deve tomar conhecimento do Edital Específico da Universidade Federal de 

Mato Grosso e possíveis editais complementares publicados no site da Instituição. 

2) A UFMT poderá utilizar as informações constantes do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal-CadÚnico alternativa ou complementarmente como disposto no 

Art. 8º da Portaria Normativa nº 19, de 06 de novembro de 2014. 
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L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

 

1. - DOCUMENTOS GERAIS E DE ESCOLARIDADE 

1.1. Documentos a serem entregues em cópia simples: a) Documento oficial de identidade; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) comprovante de residência; d) Título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição; e) Documento comprobatório de estar em dia com 

as obrigações militares (reservista), se candidato do sexo masculino com mais de 18 anos. 

1.2. Documentos a serem entregues em cópia autenticada em cartório sem restituição ao 

interessado: a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio, CURSADO 

INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; b) Histórico Escolar de Ensino 

Médio CURSADO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado. 

1.3. Documentos a serem entregues em original sem restituição ao interessado: h) 

Formulário de Dados para Calouro, e declarações anexas, a ser preenchido eletronicamente 

no endereço eletrônico www.ufmt.br/ingresso i) Autodeclaração de ter cursado o ensino 

médio integralmente em Escola Pública; i) Autodeclaração de que pertence ao grupo de preto, 

pardo ou indígena. 

 

2. DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA (Relativo aos três últimos meses que 

antecedem a data de inscrição neste processo Seletivo específico par Música) 

2.1. Autodeclaração de renda familiar (disponível para preenchimento em 

www.ufmt.br/ingresso) acompanhado do rol de documentos a seguir: 

a) Trabalhadores Assalariados: Contracheques; Declaração de IRPF acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; CTPS registrada e atualizada de todos os membros do grupo familiar declarado; CTPS 

registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada 

doméstica; Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; Extratos bancários 

dos últimos três meses, pelo menos. 

b) Atividade Rural: Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita 

Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; Quaisquer declarações tributárias referentes a 

pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; 

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas 

vinculadas; Notas fiscais de vendas. 
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c) Aposentados e Pensionistas Extrato mais recente do pagamento de benefício; 

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; Extratos bancários dos últimos três 

meses, pelo menos. 

d) Autônomos e Profissionais Liberais Declaração de IRPF acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 

membros de sua família, quando for o caso; Guias de recolhimento ao INSS com comprovante 

de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; Extratos bancários dos 

últimos três meses. 

e) Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. Extratos bancários dos 

últimos três meses, pelo menos. Contrato de locação ou arrendamento devidamente 

registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

 
Observações: 

1) O candidato deve tomar conhecimento do Edital Específico da Universidade Federal de 

Mato Grosso e possíveis editais complementares publicados no site da Instituição. 

2) A UFMT poderá utilizar as informações constantes do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal- CadÚnico alternativa ou complementarmente como disposto no 

Art. 8º da Portaria Normativa nº 19, de 06 de novembro de 2014. 

 

 
L5 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) 

 

1.DOCUMENTOS GERAIS E DE ESCOLARIDADE 

1.1. Documentos a serem entregues em cópia simples: a) Documento oficial de identidade; 

b) Cadastro de pessoa física (CPF); c) Comprovante de residência; d) Título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição; e) Documento comprobatório de estar em dia 

com as obrigações militares (reservista), se candidato do sexo masculino com mais de 18 

anos. 

1.2. Documentos a serem entregues em cópia autenticada em cartório sem restituição ao 

interessado: a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino  Médio, CURSADO 
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Observação: 

O candidato deve tomar conhecimento do Edital Específico da Universidade Federal de Mato 

Grosso e possíveis editais complementares publicados no site da Instituição. 

 

L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda 

(art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 12.711/2012) 

 

1. DOCUMENTOS GERAIS E DE ESCOLARIDADE: 

1.1. Documentos a serem entregues em cópia simples: a) Documento oficial de identidade; 

b) Cadastro de pessoa física (CPF); c) Comprovante de residência; d) Título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição; e) Documento comprobatório de estar em dia com 

as obrigações militares, se candidato do sexo masculino com mais de 18 anos. 

1.2. Documentos a serem entregues em cópia autenticada sem restituição ao interessado: 

a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio, CURSADO INTEGRALMENTE EM 

ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; b) Histórico Escolar de Ensino Médio CURSADO 

INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado. 

1.3. Documentos a serem entregues em original sem restituição ao interessado: a) 

Formulário de Dados para Calouro, e declarações anexas, a ser preenchido eletronicamente 

no endereço eletrônico www.ufmt.br/ingresso; b) Autodeclaração de que pertence ao grupo 

de preto, pardo ou indígena; c) Autodeclaração de ter cursado o ensino médio integralmente 

em Escola Pública. 

 
Observação: 

O candidato deve tomar conhecimento do Edital Específico da Universidade Federal de 

Mato Grosso e possíveis editais complementares publicados no site da Instituição. 

INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; b) Histórico Escolar de 

Ensino Médio CURSADO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado. 

1.3. Documentos a serem entregues em original sem restituição ao interessado: a) 

Formulário de Dados para Calouro, e declarações anexas, a ser preenchido eletronicamente 

no endereço eletrônico www.ufmt.br/ingresso; b) Autodeclaração de ter cursado o ensino 

médio integralmente em Escola Pública. 
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L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior 

a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas (Lei n.º 12.711/2012, Lei nº 13.409/12/2016, Portaria normativa nº 18/2012, 

Portaria normativa Nº 9/2017, Art. 8º-B) 

 

1. DOCUMENTOS GERAIS E DE ESCOLARIDADE 

1.1 Documentos a serem entregues em cópia simples: a) Documento oficial de identidade; b) 

Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) comprovante de residência; d) Título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição; e) Documento comprobatório de estar em dia com 

as obrigações militares (reservista), se candidato do sexo masculino com mais de 18 anos. 

1.2. Documentos a serem entregues em cópia autenticada em cartório sem restituição ao 

interessado: a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio, CURSADO 

INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; b) Histórico Escolar de Ensino 

Médio CURSADO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; 

1.3. Documentos a serem entregues em original sem restituição ao interessado: a) Formulário 

de Dados para Calouro, e declarações anexas, a ser preenchido eletronicamente no endereço 

eletrônico http://www.ufmt.br/ingresso; b) Autodeclaração de ter cursado o ensino médio 

integralmente em Escola Pública; c) Laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, 

nos termos do art. 4º do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID; 

2. DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA: (Relativos aos três últimos meses que 

antecedem a data de inscrição deste processo seletivo específico para ingresso em 

Música/UFMT) 

2.1 Autodeclaração de renda familiar (disponível para preenchimento em 

www.ufmt.br/ingresso) acompanhado do rol de documentos a seguir: 

Trabalhadores Assalariados: a) Contracheques; b)Declaração de IRPF acompanhada do recibo 

de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; c) CTPS registrada e atualizada de todos os membros do grupo familiar declarado; d) 

CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de 

empregada doméstica; e) Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; f) 

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

Atividade Rural: a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; b) Declaração de Imposto 

de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; c) Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas 

jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; d) Extratos 
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bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas 

vinculadas; e) Notas fiscais de vendas. 

Aposentados e Pensionistas: a)Extrato mais recente do pagamento de benefício; b)Declaração 

de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva 

notificação de restituição, quando houver; c) Extratos bancários dos últimos três meses, pelo 

menos. 

Autônomos e Profissionais liberais: a) Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega 

à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; b) 

Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 

membros de sua família, quando for o caso; c) Guias de recolhimento ao INSS com 

comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; d) Extratos 

bancários dos últimos três meses. 

Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis: a) Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; b) Extratos bancários dos 

últimos três meses, pelo menos; c) Contrato de locação ou arrendamento devidamente 

registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

 
Observações: 

3. O candidato deve tomar conhecimento do Edital Específico da Universidade Federal de 

Mato Grosso e possíveis editais complementares publicados no site da Instituição. 

A UFMT poderá utilizar as informações constantes do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal-CadÚnico alternativa ou complementarmente como disposto no Art. 8º 

da Portaria Normativa nº 19, de 06 de novembro de 2014. 

 

 
L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012, Lei nº 

13.409/12/2016, Portaria normativa nº 18/2012, Portaria normativa Nº 9/2017, Art. 8º-B) 

 

1. - DOCUMENTOS GERAIS E DE ESCOLARIDADE 

1.1. Documentos a serem entregues em cópia simples: a) Documento oficial de identidade; 

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) comprovante de residência; d) Título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição; e) Documento comprobatório de estar em dia com 

as obrigações militares (reservista), se candidato do sexo masculino com mais de 18 anos. 
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1.2. Documentos a serem entregues em cópia autenticada em cartório sem restituição ao 

interessado: a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio, CURSADO 

INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; b) Histórico Escolar de Ensino 

Médio CURSADO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado. 

1.3. Documentos a serem entregues em original sem restituição ao interessado: a) 

Formulário de Dados para Calouro, e declarações anexas, a ser preenchido eletronicamente 

no endereço eletrônico www.ufmt.br/ingresso b) Autodeclaração de ter cursado o ensino 

médio integralmente em Escola Pública; c) Autodeclaração de que pertence ao grupo de preto, 

pardo ou indígena; d) Laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, nos termos 

do art.4º do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID; 

 

2. DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA (Relativo aos três últimos meses que 

antecedem a data de inscrição deste processo seletivo específico para ingresso em 

Música/UFMT) 

2.1. Autodeclaração de renda familiar (disponível para preenchimento em 

www.ufmt.br/ingresso) acompanhado do rol de documentos a seguir: 

a) Trabalhadores Assalariados: Contracheques; Declaração de IRPF acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; CTPS registrada e atualizada de todos os membros do grupo familiar declarado; CTPS 

registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no caso de empregada 

doméstica; Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; Extratos bancários 

dos últimos três meses, pelo menos. 

b) Atividade Rural: Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita 

Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; Quaisquer declarações tributárias referentes a 

pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; 

Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas 

vinculadas; Notas fiscais de vendas. 

c) Aposentados e Pensionistas Extrato mais recente do pagamento de benefício; 

Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da 

respectiva notificação de restituição, quando houver; Extratos bancários dos últimos três 

meses, pelo menos. 

d) Autônomos e Profissionais Liberais Declaração de IRPF acompanhada do recibo de 

entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 
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Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou a 

membros de sua família, quando for o caso; Guias de recolhimento ao INSS com comprovante 

de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; Extratos bancários dos 

últimos três meses. 

e) Rendimentos de Aluguel ou Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis Declaração de 

Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver. Extratos bancários dos 

últimos três meses, pelo menos. Contrato de locação ou arrendamento devidamente 

registrado em cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

 
Observações: 

1) O candidato deve tomar conhecimento do Edital Específico da Universidade Federal de 

Mato Grosso e possíveis editais complementares publicados no site da Instituição. 

2) A UFMT poderá utilizar as informações constantes do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal-CadÚnico alternativa ou complementarmente como disposto no 

Art. 8º da Portaria Normativa nº 19, de 06 de novembro de 2014. 

 
 

L13 - Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas (art.14, II, Portaria Normativa nº 18/2012, 

Lei nº 12.711/2012, Lei nº 13.409/12/2016, Portaria normativa nº 18/2012, Portaria 

normativa Nº 9/2017, Art. 8º-B) 

 

1.DOCUMENTOS GERAIS E DE ESCOLARIDADE 

1.1. Documentos a serem entregues em cópia simples: a) Documento oficial de identidade; 

b) Cadastro de pessoa física (CPF); c) Comprovante de residência; d) Título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição; e) Documento comprobatório de estar em dia 

com as obrigações militares (reservista), se candidato do sexo masculino com mais de 18 

anos. 

1.2. Documentos a serem entregues em cópia autenticada em cartório sem restituição ao 

interessado: a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio, CURSADO 

INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; b) Histórico Escolar de 

Ensino Médio CURSADO INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado. 

1.3. Documentos a serem entregues em original sem restituição ao interessado: a) 

Formulário de Dados para Calouro, e declarações anexas, a ser preenchido 

eletronicamente no endereço eletrônico www.ufmt.br/ingresso; b) Autodeclaração de ter 
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cursado o ensino médio integralmente em Escola Pública; c) Laudo médico atestando a 

espécie e o grau de deficiência, nos termos do art.4º do Decreto no 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença – CID; 

Observação: 

O candidato deve tomar conhecimento do Edital Específico da Universidade Federal de 

Mato Grosso e possíveis editais complementares publicados no site da Instituição. 

 

 
L14 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 

independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas (art.14, II, Portaria Normativa nº 18/2012, Lei nº 12.711/2012, Lei nº 

13.409/12/2016, Portaria normativa nº 18/2012, Portaria normativa Nº 9/2017, Art. 8º-B). 

 

1. DOCUMENTOS GERAIS E DE ESCOLARIDADE: 

1.1. Documentos a serem entregues em cópia simples: a) Documento oficial de identidade; 

b) Cadastro de pessoa física (CPF); c) Comprovante de residência; d) Título de eleitor e 

comprovante de votação da última eleição; e) Documento comprobatório de estar em dia com 

as obrigações militares, se candidato do sexo masculino com mais de 18 anos. 

1.2. Documentos a serem entregues em cópia autenticada sem restituição ao interessado: 

a) Certificado ou Diploma de conclusão do Ensino Médio, CURSADO INTEGRALMENTE EM 

ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado; b) Histórico Escolar de Ensino Médio CURSADO 

INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA, devidamente registrado. 

1.3. Documentos a serem entregues em original sem restituição ao interessado: a) 

Formulário de Dados para Calouro, e declarações anexas, a ser preenchido eletronicamente 

no endereço eletrônico www.ufmt.br/ingresso; b) Autodeclaração de que pertence ao grupo 

de preto, pardo ou indígena; c) Autodeclaração de ter cursado o ensino médio integralmente 

em Escola Pública; d) Laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, nos termos 

do art.4º do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID; 

 
Observação: 

O candidato deve tomar conhecimento do Edital Específico da Universidade Federal de 

Mato Grosso e possíveis editais complementares publicados no site da Instituição. 
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Legenda de leis e ações afirmativas 

 
A0: Ampla concorrência 

L1: Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita 

igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

L5: Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda 

(art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas (Lei nº 12.711/2012). 

L9: Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 

1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

L10: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar 

bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o 

ensino médio em escolas públicas. 

L13: Candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

L14: Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 

independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas. 
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