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Prezados, 
 
Parabéns pela aprovação no Exame Nacional de Acesso ao PROFBIO 2019!!! Agradecemos por 
escolher a UNEMAT, Câmpus de Tangará da Serra, uma das sedes institucionais deste Mestrado 
Profissional em Rede Nacional. 
 
Entre os dias 04 a 22/11/2019 vocês deverão fazer a pré-matrícula em nosso sistema on-line 
(SIGAA), acessando o link:  
https://sigaa.unemat.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&nivel=S  
  
Neste link você irá responder a um questionário e anexar os documentos comprobatórios para 
efetivação de seu cadastro no PROFBIO/UNEMAT. 
 
Segue abaixo a relação de documentos que você deverá anexar no sistema on-line (tenha todos 
estes documentos em formato PDF): 

• Foto 3x4; 
• CPF; 
• Documento de Identidade; 
• Título de Eleitor; 
• Certidão de quitação com o serviço militar (sexo masculino); 

• Comprovante de quitação com a justiça federal; 
• Diploma de graduação em Biologia ou Ciências Biológicas e Histórico de graduação; 
• Comprovante de vínculo docente com uma instituição pública de ensino (assinado e 

carimbado pelo responsável da unidade escolar); 
• Caso seja professor efetivo, conforme declarado no ato da inscrição do exame de seleção, 

deve apresentar comprovante; 
• Comprovante do Somatório de Tempo de Exercício no Serviço Público, como professor, 

contabilizado em anos até o dia 13 de Março de 2018 e declarado pelo candidato no ato da 
inscrição do exame de seleção; 

• Relação da indicação da escolha do orientador em documento Word (conforme orientações 
existentes dentro do link indicado acima); 

• Certidão de Proficiência em Língua Inglesa (caso tenha realizado o exame de proficiência 
no ano de 2019, em qualquer instituição de ensino superior). 
 

Com a realização desta pré-matrícula, iniciaremos o seu cadastro discente no sistema SIGAA. As 
aulas do PROFBIO iniciarão no mês de fevereiro de 2020 e em outro momento, você serão 
comunicados sobre a matrícula oficial para o semestre 2020/1. 
 
Sejam bem vindos!!! 
At.te, 
 
 
Prof. D.Sc. Hilton Marcelo de Lima Souza 
Coordenador institucional do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia – PROFBIO 
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT 
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