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EDITAL N" 013/2017-PMA .
O Prof. Dr. Alexandre José Santana, coordenador do programa
de Pós-Graduação em Matemática, Stricto Sensu, do Centro de
Ciências Exatas da Universidade Estadual de Maringá, no uso
de suas atribuições,

Considerando o Regulamento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu,
modalidade acadêmica, aprovado pela Resolução no 01212017-CEp;

considerando o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Matemática,
aprovado pelas Resoluções nos. 03 I /20 l2-Cll CCF; 06212A12-CVCCE e 029 l20l S-CVCCE;

considerando decisões do Conselho Acadêmico em reunião realizada no dia
18107t20r7.

Considerando a Resolução n" 05512017-PMA,

TORNA PÚBLICO O SEGUINTE:

Da inscrição:

AÉigo lo Abertura das INSCzuÇÕES para seleção dos candidatos ao curso de Mestrado em
Matemática do Programa de Pós-graduação em Matemática da UEM no período de
02 | l0 l20ll a 27 ll0 12017 .

Artigo 2o Para inscrever-se no processo de seleção, o candidato deverá apresentar à Secretaria
do PMA, Bloco F-67, salaz}l (2' andar), na Universidade Estadual de Maringá, de segunda à
sexta-feira, das 08h00 às 11h3Omin e das 13h30min às 17h00min os seguintes documentos:
o Formuliírio de inscrição (online) https://npd.uem.brlseipos/
o Complemento da ficha de inscrição
o Duas fotos 3x4cm;
o Carta de intenção em relação ao curso;
o Currículo Lattes documentado (não enviar cópias de documentos pessoais: RG, CPF,

etc.);
o Duas cartas de recomendação;
o Cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação;
o Cópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente, ou ainda,
documentos que comprovem estar o candidato em condição de concluir o curso de graduação
antes de iniciar o curso de Pós-graduação.

$1' - Os candidatos poderáo fazer sua inscrição pessoalmente ou por correspondência
(SEDEX). As inscrições por correspondência deverão ser postadas até o dia 2711012017.

Da seleção:

Artigo 3" A seleção dos candidatos será feita pela Comissão de Seleção designada pelo
Conselho Acadêmico. A Comissão se baseia, entre outros aspectos, na análise do currículo
lattes documentado, histórico escolar do,curso de graduação, cartas de recomendação e do
desempeúo nas avaliações da disciplina Algebra Linear do Programa de Verão 20lS: 
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Parágrafo único: A Comissão de Seleção poderá aceitar diretamente o candidato,
dispensando-o da rcalização das avaliações da disciplina Álgebra Linear, como também
poderá aceitar diretamente o aluno cursando a graduagão. Em ambos os casos, a comissão
decidirá considerando o currículo e cartas de recomendações.

Artigo 4' O Programa de Verão 2018 é constituído de disciplinas regulares do Curso de
Mestrado e Doutorado, Seminiírios e Palestras Avançadas de Pesquisas, Minicursos (Nível de
Iniciação Científica) e da disciplina Algebra Linear; esta última objetiva servir como um
parâmetro para seleção das turmas ingressantes no Mestrado. Será promovido pelo Programa
de Pós-Graduação em Matemática - PMA e destina-se principalmente aos:
i) comunidade acadêmica do ensino fundamental e médio;
ii) estudantes de graduação em Matemática elouiíreas afins;
iii) interessados em ingressar no Curso de Mestrado em Matemática na UEM;
iv) estudantes de pós-graduação.

Aúigo 5' O candidato que .rão foi aceito diretamente deverá realizar as avaliações da
disciplina de nivelamento em Álgebra Linear, a ser ministrada no período de 2210112018 a
0210212018. O candidato poderá optar em frequentar ou não a disciplina de nivelamento.

S 1'Não é obrigatória a presença nas aulas, o candidato ao mestrado poderá optar por fazer
apenas as provas. Neste caso não terá direito ao certificado da disciplina.

$ 2o O.aluno que não obtiver 75% de frequência na disciplina não receberá certificado.

$ 3' Eventualmente, a critório da Comissão de Seleção com anuência do professor da
disciplina Álgebra Linear, as avaliações poderão ser iealizadas em outras instituições de
ensino, evitando assim ao candidato deslocar-se até Maringá. Critérios, locais e horários serão
estabelecidas pela comissão responsável de modo a não favorecer nem prejudicar a nenhum
candidato. Locais disponíveis serão informados em w\ilw.pma.uem.br.

Artigo 6o Serão oferecidas 20 vagas para o ano letivo de 2018.

Parágrafo único A critério do Conselho Acadêmico do PMA, o número de aprovados poderá
ser inferior ao número de vagas estabelecidas, dependendo da análise da documentação e
capacitação dos candidatos inscritos.

Artigo 7o O resultado final da seleção será divulgada em 2710212018 na secretaria do PMA -
bloco F67, sala 201 (2 andar) e através do site: www.pma.uem.br.
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Artigo 8o A concessão de bolsa de Mestrado depende das cotas disponibilizadas pelos órgãos
de fomento. A aprovação do candidato no Programa não implica na concessão de bolsa de
estudos.

Das disposições Íinais:

Artigo 9o Casos omissos serão analisados pelo Conselho Acadêmico do PMA.

Artigo 10'Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos entregues no ato da
inscrição até o dia 3110312018. A partir dessa data, a Coordenação não se responsabilizaú
mais pela guarda.

Artigo 11o - Quaisquer outras informações sobre o Programa poderão ser obtidas junto à
Secretaria do PMA, Bloco F-67, sala 201 (2' andar), UEM, Avenida Colombo n" 5790,
Telefone: OXX (44) 3011-4504, e-mail sec-pma@uem.br, home page:
http ://www.pma. uem. br

PUBLIQUE-SE.

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Matemática, aos vinte e sete dias do mês de
setembro de dois mil e dezessete.

Prof. Dr. Alednd Santana,
- COORD ADOR


