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Altera os itens 2, 3 e 6 do Edital 002/2013, que tratam, respectivamente, das inscrições, do 

calendário e da data de pagamento da taxa de inscrição do Processo Seletivo para ingresso no curso 

de Mestrado em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola – Turma 2014. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola 

(PPGASP), no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a greve dos correios e a demora na 

entrega dos documentos, torna público o Edital Complementar n° 003/2013 ao Edital n° 002/2013, 

que trata do Processo Seletivo para ingresso no curso de Mestrado em Ambiente e Sistemas de 

Produção Agrícola – Turma 2014, o qual altera os seguintes itens 2- acrescentando orientações para 

envio da documentação via correios; 3- prorrogando o período de inscrição, e 6- referente a data de 

pagamento da taxa de inscrição, que passam a vigorar conforme os seguintes termos especificados 

abaixo, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos. 

 

2. Das inscrições 

[...] 

2.1 – Caso envie os documentos por sedex, o candidato deve encaminhar o comprovante de 

rastreamento do sedex, por e-mail (ppgasp@unemat.br),  para que possamos rastrear as inscrições 

enviadas. 

 

3. Calendário do processo de seleção 

[...] 

Período de inscrição: 26/08/2013 a 11/10/2013. 

Homologação das inscrições: até 25/10/2013. 

[...] 

 

6. Instruções para pagamento da Taxa de Inscrição 

6.1. O candidato deverá efetuar pagamento via boleto bancário no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

com prazo máximo até 11/10/2013 (sexta-feira). Para gerar o boleto o candidato deverá acessar o 
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endereço eletrônico http://www2.unemat.br/ppgat/index.php?link=selecao e clicar no link “gerar 

boleto” e seguir as seguintes instruções: 

1 - Selecionar “Órgão” na opção “UNEMAT” 

2 - Marcar “Pessoa Física”, digite o seu CPF e confirme 

3 - Selecionar o município “Tangará da Serra” 

4 - Digitar o período de referência: “10/2013” 

5 - Selecionar a receita na opção “6306 –Taxa Eventos - UNEMAT” 

6 - Selecionar a sub-receita “10456 – Insc. Mest. em Ambiente e Sist. de Prod. Agrícola” 

7 - Digitar a data de vencimento “11/10/2013” 

8 - O item “quantidade” refere-se ao número de boleto a ser impresso, portanto, digite o 

número 1. 

9 - Clicar em Emitir 

10 - Imprimir boleto. 

 

 

Tangará da Serra - MT, 08 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

Profª. D.Sc. Mônica Josene Barbosa Pereira 

Coordenadora do Programa 
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