
Unemat inicia hoje inscrições 
para 360 vagas em Tangará

O Concurso Vestibular 2017/2 compreenderá duas fases, ambas de caráter eliminatório e classificatório

Administração em Agro-
negócios e agora o Jor-
nalismo”, comentou o 
responsável, destacando 
que o curso de Jornalis-
mo é a novidade ofer-
tada para o vestibular 
2017/02.

“Estamos nos prepa-
rando no que diz res-
peito a infraestrutura, 
porque é um curso que 
requer alguns labora-
tórios, como de áudio 
visual e outras ativida-

des ligadas ao curso. A 
gente tem algum tempo 
para efetivar esses la-
boratórios”, afirmou o 
diretor.

As inscrições podem 
ser realizadas no ende-
reço eletrônico www.
unemat.br/vestibular, 
no período compreen-
dido entre as 8 horas 
de hoje até as 23 horas 
e 59 minutos do dia 21 
de maio. O valor da taxa 
de inscrição está fixado 

em R$ 100. O Concurso 
Vestibular 2017/2 com-
preenderá duas fases, 
ambas de caráter elimi-
natório e classificatório. 
A Primeira Fase consta-
rá de quatro Provas Ob-
jetivas e a Segunda Fase 
de uma Prova de Reda-
ção, e serão realizadas 
em etapa única, no dia 
25 de junho, das 8h as 
13h. Já o período letivo 
2017/2 terá início no dia 
4 de setembro de 2017.
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As inscrições para 
o vestibular 2017/2 da 
Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Une-
mat), campus Tangará 
da Serra, começam hoje, 
dia 10 de abril. Ao todo, 
serão ofertadas 360 va-
gas, que serão distribuí-
das entre nove cursos 
ofertados pela institui-
ção.

De acordo com o dire-
tor da universidade, An-
derson Fernandes, pode-
rão participar do exame 
os portadores de Certi-
ficado de Conclusão do 
Ensino Médio, portado-
res de diploma de Cur-
so Superior e também 
quem comprovar a con-
clusão do Ensino Médio 
até a data da matrícula.

“O vestibular será 
aplicado para quem de-
seja ingressar em uns 
dos nossos cursos, sen-
do Ciências Biológicas, 
Agronomia, Enferma-
gem, Engenharia Civil, 
Letras, Ciências Con-
tábeis, Administração 
em Empreendedorismo, 

Café Colonial é sucesso 
de público

Centenas de pessoas 
prestigiaram mais uma 
edição do tradicional 
Café Colonial,  realiza-
do  pela Igreja Luterana 
em Tangará da Serra. A  
19º edição do  evento 
aconteceu na noite do 
último sábado, dia 08 
de abril,  no Ginásio da 
igreja, onde a popula-
ção saboreou comidas 
típicas das comunida-
des italiana e alemã.

De acordo com a 
presidente da Comuni-
dade e uma das organi-
zadoras, Ceni Angela, 
essa edição superou to-
das as expectativas. “A 

sociedade atendeu ao 
nosso convite e compa-
receu, e nós só temos 
que agradecer aos co-
laboradores”, comen-
tou a organizadora, ao 
destacar que o evento 
auxilia nos custeios da 
manutenção da igreja. 
“O objetivo do evento 
além de proporcionar 
esta noite diferente, 
gostosa, de família, 
que já é tradicional, 
ela serve para angariar 
fundos para que pos-
samos dar continui-
dade aos trabalhos de 
caridade que a igreja 
presta à comunidade”, 
finaliza a presidente, 
comemorando o su-
cesso da noite.
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