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O Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Geografia do Instituto de Geografia, História e 

Documentação, Departamento de Geografia, Campus de Cuiabá, comunica a abertura de inscrições 

e estabelece normas para o processo seletivo 2020 do Curso de Mestrado em Geografia, Área de 

Concentração Ambiente e Desenvolvimento Regional. 

 

 

Onde lê se:  

…” As inscrições para o processo seletivo serão feitas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

do Departamento de Geografia, Instituto de Geografia, História e Documentação da Universidade 

Federal de Mato Grosso, Campus de Cuiabá, no período de 14/10/2019 a 25/10/2019, das 7:30h às 

11:30h e 13:30h às 17:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, mediante a entrega da seguinte 

documentação:”… 

 

Leia se:  

…” As inscrições para o processo seletivo serão feitas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação 

do Departamento de Geografia, Instituto de Geografia, História e Documentação da Universidade 

Federal de Mato Grosso, Campus de Cuiabá, no período de 14/10/2019 a 29/10/2019, das 7:30h às 

11:30h e 13:30h às 17:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, mediante a entrega da seguinte 

documentação:”… 

 

 

Onde lê se:  
…”O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento de taxa de inscrição for deferida deverá 

acrescentar à documentação exigida para a inscrição, cópia do parecer emitido pelo Colegiado do 

Curso, disponibilizado no site do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

(www.geografiaufmt.com.br) a partir do dia 22 de outubro de 2019, e fornecido pela Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia entre as 7:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h no período 

de 22 de outubro de 2019 a 25 de outubro de 2019.”… 

 

Leia se:  
…”O candidato cuja solicitação de isenção do pagamento de taxa de inscrição for deferida deverá 

acrescentar à documentação exigida para a inscrição, cópia do parecer emitido pelo Colegiado do 

Curso, disponibilizado no site do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

(www.geografiaufmt.com.br) a partir do dia 22 de outubro de 2019, e fornecido pela Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia entre as 7:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h no período 

de 22 de outubro de 2019 a 29 de outubro de 2019.



 
 


