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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 003/2020 AO EDITAL N. 001/2020 - EdUFMT 

 

 

EDITAL INTERNO DE FLUXO CONTÍNUO - APOIO À PUBLICAÇÃO DE 

LIVROS IMPRESSOS E DIGITAIS COM RECURSOS DA INSTITUIÇÃO 

 

 

Onde se lê: 

 

A Editora da Universidade Federal de Mato Grosso (EdUFMT), vinculada ao 

gabinete da Vice-Reitoria desta instituição de ensino superior, torna público este 

edital e convida pesquisadores da comunidade interna acadêmica a apresentarem 

propostas de publicação com recursos da instituição em todas as áreas de 

conhecimento, a fim de contribuir com a divulgação e popularização da produção 

científica e artística da UFMT. Serão publicados até 12 (doze) livros, segundo 

deliberação do Conselho Editorial da EdUFMT, última instância decisória na 

seleção dos textos originais para publicação, em formato impresso e/ou digital. 

 

 

Leia-se: 

 

A Editora da Universidade Federal de Mato Grosso (EdUFMT), vinculada ao 

gabinete da Vice-Reitoria desta instituição de ensino superior, torna público este 

edital e convida pesquisadores da comunidade interna acadêmica a apresentarem 

propostas de publicação com recursos da instituição em todas as áreas de 

conhecimento, a fim de contribuir com a divulgação e popularização da produção 

científica e artística da UFMT. Serão publicados até 17 (dezessete) livros, segundo 

deliberação do Conselho Editorial da EdUFMT, última instância decisória na 

seleção dos textos originais para publicação, em formato impresso e/ou digital. 

 

 

Onde se lê: 

 

5. DO CALENDÁRIO 

 

5.1 As etapas de execução do presente edital seguirão o disposto no calendário 

abaixo: 

 
Etapas Datas 

Divulgação do edital 24/4/2020 

 

Universidade Federal do Mato Grosso 

Editora Universitária 

Diversidade de conhecimento para você 

 

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2.367. Boa Esperança. Cuiabá/MT. CEP: 78060-900. 

 Fone: (65) 3313-7155 http://www.edufmt.com.br ou secretariaedufmt@gmail.com 
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Período de inscrição via e-mail 1 a 22/6/2020 

Divulgação da lista preliminar das inscrições 

homologadas 

25/6/2020 

Interposição de recursos via e-mail 26 e 29/6/2020 

Resposta aos recursos interpostos via e-mail 30/6/2020 

Divulgação da lista final das inscrições homologadas 1/7/2020 

Avaliação técnica e científica 2/7 a 4/8/2020 

Análise e classificação pelo Conselho Editorial 5/8/2020 

Divulgação do resultado preliminar e dos pareceres 7/8/2020 

Interposição de recursos via e-mail 10 e 11/8/2020 

Resposta aos recursos interpostos via email 12/8/2020 

Divulgação do resultado 14/8/2020 

 

Leia-se: 

 

5. DO CALENDÁRIO 

 

5.1 As etapas de execução do presente edital seguirão o disposto no calendário abaixo: 

 

 
Etapas Datas 

Divulgação do edital 24/4/2020 

Período de inscrição via e-mail 1 a 22/6/2020 

Divulgação da lista preliminar das inscrições 

homologadas 

25/6/2020 

Interposição de recursos via e-mail 26 a 29/6/2020 

Resposta aos recursos interpostos via e-mail 30/6/2020 

Divulgação da lista final das inscrições homologadas 1/7/2020 

Avaliação técnica e científica 2/7 a 4/8/2020 

Análise e classificação pelo Conselho Editorial 5/8/2020 

Divulgação do resultado preliminar e dos pareceres 7/8/2020 

Interposição de recursos via e-mail 10 e 11/8/2020 

Resposta aos recursos interpostos via email 14/8/2020 

Divulgação do resultado 17/8/2020 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Evandro Aparecido Soares da Silva 

Reitor da UFMT 

 

 

Prof. Dr. Francisco Xavier Freire Rodrigues 

Coordenador da EdUFMT 


