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EDITAL N'014/2017-PMA
A Prof. Dr. Alexandre José Santana, coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Matemática, Stricto Sensu, do Cerrtro de
Ciências Exatas da Universidade Estadual de Marineá. 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 n"s. 031/2012-CVCCE; 06212012-CVCCE e02912015-CIICCE;

considerando decisões do Conselho Acadêmico em reunião no dia 1710712017.

TORNA PUBLICO O SEGUINTE:

Aúigo 1o' Abertura das INSCRIÇOES para seleção dos candidatos ao
graduação em Matemática em nível de Doutorado no período de
201r0t2017.

Programa de Pós-
0211012017 a

$1" Os interessados em ingressar no Programa de Pós-graduação em Matemática devem
enviar à Secretaria de Pós-graduação a documentação exigida. Os candidatos serão
selecionados por uma comissão. A análise da comissão se baseia, entre outros aspectos, no
currículo, nas cartas de recomendação e no número de vagas oferecido.

Artigo 2o Par:a inscrever-se no processo de seleção, o candidato deverá apresentar à Secretaria
do Programa de Pós-graduação em Matemática, Bloco F-67, sala 201 (2o andar), na
Universidade Estadual de Maringá,localizado à Av. Colombo, 5.790,87020-900 - Maringá -
PR, de segunda à sexta-feira das 08h00 às 11h30min e das 13h30min às l7h00min os
seguintes documentos:
o Formulario de inscrição (online) https:linpA.uem.b/sgipd
o Complemento da ficha de inscrição
o Cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação e/ou de Mestrado em

Matemática ou áreas afins.
o Cópia autenticada do diploma de graduação e/ou de Mestrado ou documento equivalente,

ou ainda, documentos que comprovem estar o candidato em condição de concluir o curso
de graduação ou de Mestrado antes de iniciar o curso de Doutorado;

o Carta de intenção em relação ao curso;
o Currículo documentado (não enviar cópias de documentos pessoais: RG, CPF, etc...)
o Duas cartas de recomendação;

$l' - Os candidatos poderáo fazer sua inscrição pessoalmente ou por correspondência
(SEDEX). As inscrições por correspondência deverão ser postadas até o dia20ll0l20l7.

$2o Para o ano letivo de 2018 serão oferecidas 20 (vinte) vagas. O resultado será divulgado a
partir del0llll20l7.
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Parágrafo único: A critério do Conselho Acadêmico do PMA, o número de aprovados
poderá ser inferior ao número de vagas, dependendo da análise da documentação e
capacitação dos candidatos inscritos.

Artigo 3o O Curso de Doutorado está aberto a graduados e mestres em Matemática e areas
afins.

Aúigo 4o O Curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Matemática será
oferecido nas seguintes áreas: Álgebra, Análise, Geometria/Topologia e Matemática
Aplicada.

Artigo 5o -.Os candidatos não selecionados deverão retirar os documentos entregues no ato
da inscrição até o dia 2910312018. A partir dessa daÍa, a Coordenação não se responsabílizarâ
mais pela guarda dos mesmos.

Artigo 6o - Quaisquer outras informações sobre o Programa poderão ser obtidas junto à
Secretaria do PMA, Bloco F-67, sala20l (2 andar), UEM, Avenida Colombo no 5790,
Telefone: (44) 30lI 4504 e-mail sec-pma@uem.bl, home page: http://www.pma.uem.br

PUBLIQUE.SE.

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

-""-"tffintana,


