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Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Matemática
Programa de Pós-Graduação em Matemática

EDITAL N" OO2I2018-PMA .
O Prof. Dr. Alexandre José Santana, coordetlador do Programa
de Pós-Graduação em Matemática, Stricto Sensu^ clo Centro de
Ciências Exatas da Universidade Estadual de Maringá, no uso
de suas atribuições,

Considerando o Regulamento dos Programas de Pós-Graduação Stlicto Sensu.

modalidade acadêmica, aprovado pela Resolução no 01312018-CEP;
considerando o Regulamento do Programa de Pós-Graduação en'ì Matemática.

aprovado pelas Resoluções nos. 03 1 12012-CIICCE; 06212012-CYCCE e 029 12015-CIICCE;
considerando decisões do Corpo Docente em reunião realizadano dia 1110412018.

Considerando a Resolução no 04712018-PMA,

TORNA Pí]BLICO O SEGUINTII:

Da inscrição:

Artigo Lo Abertura das INSCRIÇÕES para seleção dos candidatos ao curso de Mestrado em

Matenrática do Programa de Pós-Graduação em Matemâïrca da UEM no período de

24109 12018 a 261 l0 12018.

Artigo 2o Parainscrever-se no pïocesso de seleção, o candidato deverá apÍesentaÍ à Secretaria

do PMA, Bloco P-67, sala20l (2'andar), na Universidade Estadual cle Maringá, cle segunda à

sexta-feira, das 08h00 às 11h30min e das 13h30min às 17h00min os seguintes documetttos:

o F ormul ári o de in s c ri ç ão ( onl i n e ) lflÍp-S ;1ry-d,.U,ç.;1.r,-b;'/53;ipgp/ ;
o Complemento da ficha de inscrição;
o Duas fotos 3x4cm;
o Carta de intenção em relação ao curso;
o Currículo vitae ou 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 COpia autenticada do diploma de graduação ou docrtmento equivalente, ou ainda,

documentos que comprovem estar o candidato em condição de concluir o curso de gradr-ração

antes de iniciar o curso de Pós-Graduação.

$1" - Os candidatos poderão fazer sua inscrição pessoalmcnte ou pol' corresponclência

(SEOEp. As inscriçõ.i pot correspondôncia deverão ser postadas até o dia 2611012018,

Da seleção:

Artigo 3o Os candidatos serão selecionados e classificados pol uma comissão nonteadapata

este 
-fim. 

De acordo com a Resolução n' 04712018-PMA, a seleção e a classifìcação dos

candidatos ao mestrado serão feitas com base no histórico escolar, currículo, carlas de

recomendação, desempenho em programas de verão e provas de seleção.
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Artigo 4o O processo de avaliação é divido em até duas etapas, descritas abaixo.

Etapa 1: A Comissão poderâ aceitar ou recusiu' diretamente o candidato, dispeusando-o da
Etapa 2, como também poderá aceitar diletamente o aluno cursando a gradtração, Em ambos
os casos, a comissão decidirá considerando o curt'ículo e cartas de reconrendação. O resultado
desta etapa será divulgado a partir clo dia 13lIl12018.

Etapa 2: O candidato que não foi aceito nem recusado diretamente cleverá t'ealizar as

avaliações da disciplina de nivelamento em Análise na Reta do Programa de Verão 2019

promovido pelo PMA, a ser ministrada no período de 2810112019 a 081Ü2120L9. O

desempenho nessas avaliações passa a seÍ outro par'âmetro para uma análise final do

candidato.

$ 1" Não e obrigatoria a presença nas atúas, o candidato ao mestrado poderâ optar por fazer

apenas as provas. Neste caso não terá direito ao certificado da disciplina.

$ 2" O aluno que não obtiver l5% de freqüência na disciplina não receberh celtiÍìcado.

Artigo 5" Serão oferecidas 20 vagas para o ano letivo de 2019.

Parágrafo único: O número de selecionados poderá ser inferior ao trúmero de vagas

estabelecidas, dependendo da análise da documentação e capacitação clos candidatos inscritos.

Artigo 6' O resultado final da seleção será divr"úgada a partir de 2810212019 na secretaria do

PMA - bloco F67, sala2}l (2" andar) e através do site: www.pma.uem.br.

Artigo 7o A concessão de bolsa de estudos depende das cotas disponibilizadas llelos orgãos

de fomento. A seleção do candidato no Plograma não implica na concessão c1e bolsa de

estudos.

Das disposições finais:

Artigo 8o Casos omissos serão analisados pelo Conselho Acadêrnico do PMA'

Artigo 9o Os candidatos não selecionados poderão retirar os documetrtos etrtreglìes no ato da

inscãçao até o dia 29/0312019. A parlir dessa data, a Coordenação não se l'esponsabrltzatët

mais pela guarda.

Artigo 10" - Quaisquer outras infbrmações sobre o Programei poderão ser obtidas iLrnto à

Secrètaria do PMA. Bloco F-6J, sala 20I (2" andar), UEM, Avenida Colombo n" 5790.

Telefone: OXX (44) 3011-4504, e-mail S-e-ç--p".U]@.u-e-gL-b..i, home pag:e:

http ://wu'w.Pma. uem.br
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PUBLIQUE.SE.

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Matemática, aos dezoito dias do nrês de
setembro de dois mil e dezoito.

Prof. Dr. Alex lre
EN


