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EDITAL I{" OO3/2O18.PMA
A Prof. Dr. Alexandre José Santana, coordenaclor do Programa
de Pós-Graduação em Malemática, Stricto Sensu, do Centro de
Ciências Exatas da Univelsidade Estadual de Maringá, no uso
de suas atribuições,

Considerando o Regulamento dos Programas de Pós-Ciraduação Stlicto Sensu.
modalidade acadêmica, aprovado pela Resolução no AI3|2}I8-CIEP;

considerando o Regulamento do Prograrna de Pós-Graduação elr Matemática.
aprovado pelas Resoluções nos. 03112012-CIICCE; 06212012-C:yCCÌl e 02912015-CI/CCE;

considerando a Resolução no 05112016-PMA,
considerando decisões do Coroo Docente ern leunião no dia 1710412018.

TORNA PUBLICO O SEGUINTIi:
Da inscrição

Artigo 1" Abertura das INSCRiÇÕES pala seleção dos candidatr>s ao Progt'ama cle Pós-

Graduação em Matemática em nível de Doutorado no período de 241Q.9J2018 a

261r012018.

Artigo 2" Para inscrever-se no processo de seleção, o candidato deverá apresentar à
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Matemática, Bloco F-67, sala 201 (2" andar).
na Universidade Estadual de Maringá, localizado à Av. Colotnbo, 5.190,87020-900 -

Maringá * PR, de segunda à sexta-feira das 08h00 às 1 1h3Omin e das 13h30min tìs 1 7h00rnin
os seguintes documentos:
o F o rmul ári o de ins cri ç ão ( onl i n e ) lrJ.tp-s,/. 1qpd, tlg-ttLbJ.sgip-q$/*;
o Complemento da ficha de inscrição;
o Duas fotos 3x4cm;
o Cópia autenticada do histórico escolar do ctrso de graduação e/ou cle Mestrado em
Matemática ou áreas afins;.
o Cópia autenticada do diploma cle graduação e/ou de Mestrado ou documento eqttivalente,

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

o Carta de intenção em relação ao curso;
o Currículo vitae ou lattes documentado (não enviar cópias de docurnentos pcssoais: RG,

CPF, etc...)
o Duas cartas de recomendação.

$1" - Os candidatos poderão fazer sua inscrição pessoalmente ou por corrosponclência
(SEDEX). As inscrições por correspondência deverão ser postadas até o dia 2611012018.

Artigo 3' O Curso de Doutorado está aberlo a graduados e mestres em Matemática otr áreas

afins.
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Artigo 4n O Curso de Doutorado do Programa cle Pós-Graduação em Matemática será
oferecido nas seguintes áreas: Álgebra, Análise, Geometria/Topologia e Matemática
Aplicada.

Dn seleção

Artigo 5" Os candidatos serão selecionados por uma comissão nomeada paríÌ esle firn. De
acordo com a Resolução no 051/2016-PMA, a análise cla comissão se baseier. entre outros
aspectos, no currículo, nas cartas de recomendação e no número de vagas oferecido.

Artigo 6o Serão oferecidas 20 vagas para o ano letivo de2019.

ParágraÍo único: O número de selecionados poderá ser inferior ao número de vagas,
dependendo da análise da documentação e capacitação dos canclidatos inscritos.

Artigo 7o O resultado será divulgaclo a partir de 13l11l20l8.

Artigo 8o A concessão de bolsa de estudos depende das cotas disponibilizadas pelos orgãos
de fomento. A seleção do candidato no Plograma não implica na corlcessão de bolsa de
estudos.

Das disposições fïnais:

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

Artigo 10" Os candidatos não selecionados poderão retirar os documetttos entregues no etto
da inscrição até o dia2910312019. A partir dessa data, a Coordenação não se resporlsabilizttâ
mais pela guarda dos mesmos.

Artigo 11o - Quaisquer outras infbrmações sobre o Programa poderão ser obtidas .iunto à
Secretaria do PMA, Bloco F-67, sala 201 (2' andar), UEM, Avenicla Colontbo n" 5790,
Telefone: (44) 30II 4504 e-mail s99:p"!l-?@!9m..-b-Í, home page: hltpl-wlYs1p1t1il,-tt91lt,bt:

PUBLIQUE-SE.

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Matemática, aos dezoit<l do mês de setembro
de dois mil e dezoito.

Prof. Dr. Ale ndre/Jdse Santana,
C ordenádor


