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EDITAL DE VAGAS REMANESCENTES PARA O CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E PERÍCIA AMBIENTAL - TURMA III 

 

        O coordenador do Curso de Especialização em Gestão e Perícia Ambiental - TURMA III, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o presente Edital, visando à seleção de candidatos para o 
preenchimento das vagas remanescentes, para alunos não bolsistas, na 3ª turma do curso de 
especialização em Gestão e Perícia Ambiental 2012. 

 

I – VAGAS OFERECIDAS: 

O presente edital visa à seleção de candidatos para o preenchimento de 10 (dez) vagas para a 3ª 
turma do curso de Especialização em Gestão e Perícia Ambiental 2012. 

Considerando que as vagas são limitadas, assim que atingir o número de 10 inscritos, com 
efetivo pagamento da inscrição e matrícula, que equivale à primeira mensalidade do curso, 
encerra-se o período de inscrições e matrículas. 

 

II – PERÍODO E TAXA DE INSCRIÇÃO e MATRÍCULA: 

PERÍODO: 23/05 a 15/06/2012 

Taxa de inscrição e matrícula: O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) e da taxa de matrícula no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), deverá ser efetuado 

mediante emissão de boletos direta e exclusivamente no site da Fundação Uniselva 
(www.fundacaouniselva.org.br/menu Especialização), durante o período reservado para inscrição 
e matrícula. Efetivado o pagamento, não haverá devolução da taxa de inscrição. 

  

III – CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO e MATRÍCULA: 

 Somente serão aceitas inscrições e matrículas, para o Curso de Especialização em Gestão e Perícia 

Ambiental, de candidatos graduados (que tenham colado grau até o último dia do período de 
inscrição e matrícula). 

Poderão se inscrever profissionais de nível superior que necessitem de especialização na área 
ambiental e/ou que sejam ligados a Organizações Governamentais, Não Governamentais e 
Fiscalizadoras atuantes no setor ambiental. 

 

IV – LOCAL E DOCUMENTAÇÃO PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO e MATRÍCULA: 

LOCAL:  Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPeq / UFMT) 
Av. Fernando Correa da Costa, nº 2367 
Bairro Boa Esperança - campus universitário (1º piso do bloco Casarão) 
Cuiabá - MT          –          CEP: 78060-900 



 

Toda documentação deverá ser apresentada ao sr. Ricardo Gonzaga, no local acima indicado, no 
horário das 08h00 às 11h30. 

 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO e MATRÍCULA: 

- Ficha de inscrição (a ser preenchida no local); 

- cópia do Diploma de Graduação ou equivalente, com validade reconhecida no Brasil; 

- cópia do Histórico Escolar de Graduação; 

- cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento (no caso de mudança de sobrenome); 

- cópia da Carteira de Identidade, Título de Eleitor e CPF; 

- comprovante de pagamento da taxa de inscrição e taxa de matrícula em nome da Fundação 
UNISELVA, no valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais) e R$ 320,00 (trezentos e vinte Reais) 
respectivamente. 

O custo total do curso é de R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais). Este valor 
corresponde à taxa de inscrição, taxa de matrícula e o restante dividido em 16 (dezesseis) parcelas de 
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) mensais, iguais e sucessivas.  

  

V – INÍCIO DAS AULAS: 

DATA:  21/06/2012, nas dependências do Instituto de Biociências (IB / UFMT). 

PERÍODO (quinzenal): 5ª feira: 18h30 às 22h00 

   6ª feira: 18h30 às 22h00 

   sábado: 08h00 às 12h00 

            14h00 às 18h00 

* A Coordenação do Curso reserva o direito de ADIAR o início do curso caso não seja atingido o 
número mínimo de alunos matriculados. 

 

VI – ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO: 

Nome da disciplina 
Carga 

Horária 

Avaliação de Impactos Ambientais 30 horas 

Bioindicadores e Biorremediação 30 horas 

Fauna 45 horas 

Flora 45 horas 

Legislação Ambiental 30 horas 

Metodologia Científica 30 horas 

Microbiota 30 horas 

Passivos Ambientais 30 horas 

Princípios e Perícia Ambiental 30 horas 



 

Recursos Hídricos 30 horas 

Resíduos Sólidos 30 horas 

Segurança e Saúde 30 horas 

 

VII – OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Contato: Ricardo Gonzaga 
Fone : (65) 9201-3834 
E-mail : espgpamb@ufmt.br 
  

Cuiabá, 09 de junho de 2012. 
 
 

Prof. Dr. Marcos Antonio Soares 
Coordenador do Curso de Especialização 
em Gestão e Perícia Ambiental - turma III 


