Universidade Federal Fluminense
Instituto de Matemática e Estatística
Coordenação do Mestrado Profissional em Matemática
EDITAL – 1o semestre de 2020
SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS
PARA OS CURSOS DE MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA

A Universidade Federal Fluminense torna público, para conhecimento dos interessados,
que estarão abertas as inscrições para a seleção de novos alunos para o Curso de PósGraduação em Matemática (Mestrado Profissional):

1. INSCRIÇÕES
Exclusivamente via internet, na página www.profmat-sbm.org.br/. O período de inscrição
terá início no dia 01 de agosto de 2019 e se encerrará às 17:00 horas do dia 16 de setembro
de 2019, horário oficial de Brasília, DF.

2. No ato do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o candidato deverá:
a) Informar dados pessoais de identificação e de contato;
b) Informar dados da sua formação acadêmica (graduação);
c) Informar dados da sua atuação profissional (docência);
d) Selecionar a Instituição Associada e o polo desta Instituição onde pretende realizar o
Exame e cursar o PROFMAT.
Obs: Após a conclusão da inscrição não será possível alterar nenhum dos dados informados,
nem mesmo o local de realização do Exame.

3. NÚMEROS DE VAGAS:
Mestrado Profissional: 15 (quinze)
3.1 - Em cada polo, 80% (oitenta por cento) das vagas são reservadas para professores
das redes públicas da Educação Básica que atuem na docência de Matemática.

3.2 - Todo candidato que no ato da inscrição declare estar nas condições descritas no item 3.1,
terá que comprovar esse fato perante a Instituição Associada escolhida no ato da matrícula, caso
seja classificado, por meio dos seguintes documentos:
a) Contracheque ou Declaração da Secretaria de Educação (estadual ou
municipal) com data anterior máxima de 30 dias ou Ato de Nomeação (no Diário
Oficial);
b) Declaração do Diretor da escola, com firma reconhecida e com data anterior
máxima de 30 dias, de que se encontra "no exercício da docência de Matemática no
ensino básico".
Os candidatos aprovados nesta seleção deverão estar cientes de que, conforme a Portaria
13/2006 da CAPES, as dissertações defendidas serão obrigatoriamente disponibilizadas nos
sites da CAPES e do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFF.
4 . REALIZAÇÃO DO EXAME
4.1 - O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova na Instituição Associada
selecionada no ato da inscrição, indicado na página internet da mesma, com antecedência
mínima de uma hora do horário fixado para o início do Exame, portando:
a) Documento de identificação original;
b) Cópia do Protocolo de Inscrição;
c) Caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
5. RESULTADOS DO EXAME.
5.1 – A publicação do gabarito será divulgada na página internet do PROFMAT
(http://www.profmat-sbm.org.br) até o dia 21 de outubro de 2019.
5.2 - A Comissão Acadêmica Nacional tornará públicos os resultados do exame na página
internet do PROFMAT (http://www.profmat-sbm.org.br), para cada polo, até o dia 05 de
novembro de 2019, em caráter provisório, e até o dia 21 de novembro de 2019, em caráter
definitivo, após o julgamento de eventuais pedidos de revisão de notas.

__________________________________
Dirce Uesu Pesco – SIAPE 1559604
Coordenadora do Mestrado Profissional em Matemática - UFF-Niterói

