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EDITAL COMPLEMENTAR N° 003/2011 – COVEST
CONCURSO VESTIBULAR 2012/1 – UNIFICADO
O REITOR da Universidade do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,
torna público a retificação do Anexo VI e Anexo VIII do Edital n. 003/2011 – COVEST - Concurso
Vestibular 2012/1 - Unificado, publicado em 15 de Agosto de 2011, que passam a vigorar com a redação
abaixo especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do Edital 003/2011 - COVEST.
ANEXO VI
CURSOS OFERECIDOS PELA UNEMAT – MODALIDADE DE ENSINO REGULAR
BACHARELADO EM AGRONOMIA
O profissional agrônomo/engenheiro agrônomo estará apto a equacionar e solucionar problemas
característicos da atividade rural e dos sistemas de produção agrícola, visando a sustentabilidade
econômica, social e ambiental.
Áreas de atuação do Engenheiro Agrônomo: planejamento, elaboração, execução, supervisão, análises e
assessorias de projetos e práticas de produções agrícolas e animal, uso e manejo dos solos; realização
de atividades envolvendo ensino, pesquisa e extensão nas áreas da agronomia; planejamento e
desenvolvimento atividades relacionadas aos recursos naturais renováveis, utilizando os conhecimentos
das ciências sociais aplicados à Agronomia, visando a organização e o bem-estar das populações
urbano-rurais.
Habilitação: Bacharelado em Agronomia. Campi de Alta Floresta, Cáceres, Tangará da Serra e Nova
Xavantina.
Período: Integral. Regime: Semestral
Duração do curso: no mínimo 10 (dez) e no máximo 16 (dezesseis) semestres.
BACHARELADO EM ZOOTECNIA
O Zootecnista é um profissional de nível superior que trabalha tanto com animais domésticos de
interesse econômico e seus produtos derivados, e com animais silvestres com potencial para criação em
cativeiro, tendo como objetivo o aumento da produtividade animal que atenda aos interesses sociais e
também aos preceitos de sustentabilidade.
Áreas de atuação do Zootecnista: planejamento, elaboração, execução, supervisão, análises e
assessorias de projetos de produção de animais explorados economicamente, bem como nas áreas de
melhoramento, nutrição, reprodução, instalações e manejo; preservação de animais silvestres;
realização de análises, ensaios e pesquisas nas áreas da zootecnia; exposições oficiais de animais;
conservação e transformação de derivados de origem animal.
Habilitação: Bacharelado em Zootecnia. Campus de Pontes e Lacerda.
Período: Integral. Regime: Semestral
Duração do curso: no mínimo 10 (dez) e no máximo 16 (dezesseis) semestres.
BACHARELADO EM ENGENHARIA FLORESTAL
O bacharel em Engenharia Florestal estará apto ao cumprimento de funções gerais de propriedades
rurais, com especial ênfase à proposta de solução de questões referentes à exploração de recursos
vegetais, sejam de florestas nativas, ou de exploração eco-agro-florestais.
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Áreas de Atuação profissional do Engenheiro Florestal:
- Silvicultura: suprimento de madeira e de outros produtos da floresta para os setores da construção
civil e de indústrias madeireiras, de papel e celulose, siderúrgicas e químicas.
- Ecologia aplicada: refere-se ao uso racional dos recursos naturais renováveis, incluindo manejo de
áreas silvestres, conservação e estudo de ecossistemas, manutenção de florestas de produção,
administração de Parques Nacionais e Reservas, manejo de fauna silvestre, manejo de bacias
hidrográficas e extensão florestal à comunidade.
- Ciência e Tecnologia da Madeira: aprimoramento da utilização racional dos produtos provenientes das
florestas naturais e implantadas.
Habilitação: Bacharelado em Engenharia Florestal. Campus de Alta Floresta.
Período: Integral. Regime: Semestral.
Duração do curso: no mínimo 10 (dez) e no máximo 16 (dezesseis) semestres.
ANEXO VIII
CURSOS OFERECIDOS PELA UNEMAT – MODALIDADE DE ENSINO PARCELADAS
LICENCIATURA PLENA EM LETRAS/HABILITAÇÃO EM ESPANHOL
O Curso de Letras tem como finalidade formar professores em Língua Portuguesa e Espanhola e
Literaturas de Línguas Portuguesa e Espanhola, qualificados e comprometidos com o desenvolvimento
social e humano; capazes de promover a construção de conhecimentos aos alunos, aplicando o
processo de ensino-aprendizagem do Português e do Espanhol, sobretudo na região onde o curso é
oferecido.
Habilitação: Língua Portuguesa, Língua Espanhola e respectivas literaturas. Núcleo Pedagógico de
Confresa.
Período: Noturno/diariamente.
Campo de atuação: atuação profissional no ensino fundamental, médio e superior, tradução e
interpretação, linguagem de surdo mudo.
Duração do Curso: 04 (quatro) anos ou 08 (oito) semestres.
LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA
O Curso de Educação Física tem como finalidade a formação de professores para exercer a docência na
educação básica, na educação infantil, ensino fundamental e médio.
Habilitação: Licenciatura em Educação Física. Núcleo Pedagógico de Vila Rica.
Período: noturno/diariamente.
Campo de atuação: atuação profissional no Ensino fundamental, médio e superior, assessoria,
planejamento e execução de empreendimentos.
Duração do curso: 04 (quatro) anos, ou 08 (oito) semestres.
LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA
O curso de Licenciatura em Química tem como a finalidade a formação de profissionais com
competência técnica pedagógica, habilitando professores para atividade de ensino, pesquisa e extensão
junto ás escolas de ensino médio e ensino superior para exercer atividade de docência.
Habilitação: Licenciatura em Química. Campus Universitário do Médio Araguaia-Luciara.
Período: Integral, janeiro, fevereiro e julho (modalidade parceladas).
Campo de Atuação: atividade de docência de ensino médio e superior, assessoria, planejamento e
execução de empreendimentos.
Duração do curso: 04 (quatro) anos, ou 08 (oito) semestres.
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LICENCIATURA PLENA EM COMPUTAÇÃO
O curso de Licenciatura em Computação tem como a finalidade a formação de profissionais com
competência técnica pedagógica, para atuar no ensino fundamental, ensino médio, educação
profissional e ensino superior.
Habilitação: Licenciatura em Computação. Núcleo Pedagógico de Vila Rica.
Período: Noturno/diariamente.
Campo de Atuação: atividade de docência no ensino fundamental, ensino fundamental, médio e
superior, atuação na educação profissional em instituições que introduzam a computação em seus
currículos, assessoria, planejamento e execução de empreendimentos.
Duração do curso: 04 (quatro) anos, ou 08 (oito) semestres.
LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
O curso de Licenciatura em Educação no Campo tem como a finalidade a formação de educadores para
atuação específica junto á populações que trabalham e vivem no campo, no âmbito das diferentes
etapas e modalidades da educação básica, e da diversidade de ações pedagógicas necessárias para
concretizá-las como direito humano, atendendo ao principio constitucional de universalização da
educação em se tornar uma ferramenta de desenvolvimento social.
Habilitação: Licenciatura em Educação do Campo/Ciências Sociais e Humanas. Núcleo Pedagógico de
Confresa.
Período: Integral, janeiro, fevereiro e julho (modalidade parceladas).
Campo de Atuação: atividade de docência no ensino fundamental, médio e superior, atuação na
educação profissional em das comunidades camponesas, assessoria, planejamento e execução de
projetos para educação do campo.
Duração do curso: 04 (quatro) anos, ou 08 (oito) semestres.

Cáceres/MT, 30 de Setembro de 2011.

Prof. Ms. Adriano Aparecido Silva
Reitor da Unemat
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