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EDITAL N" OO1/2O18.PROFMAT - MATRICULA - 2" CHAMADA
O Professor Dr. Eduardo de Amorim Neves, Cooldenador do
Programa de Mestrado Plofissional ern Matemátiça em Rede
Nacional - PROFMAT, da Universidacie Estadual de
Maringá, no uso de snas atribuições....

Considerando a Resolução no 05912006-CEP',

considerando a Resolução no 001120I2-COU, que aprova a criação e

implantação do Programa de Pós-graduação em Matemática em Rede Nacional, nível

Mestrado Profissional - PROFMAT;

consrderando as Resoluções n's 04212013-CI-CCE e 042120I5-CIICCE, que

aprova o Regulamento do Programa de Mestrado Profissional em Matenrática em Rede

Nacional - PROFMAT;

considerando o Edital no 09, publicado enr 17 de julho de 2017, que versa

sobre o Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT para o allo de 2018;

considerando a Resolução no 029 I 20 17 -PROFN4AT;

considerando o resultado final do Exame Nacional c1e Acesso 201B;

RESOLVE

Art. 01 - A matrícula no Programa de Mestrado Profìssional enr Matemática
em Rede Nacional - PROFMAT,2017, será mediante preenchimento e entrega. cia Ficha de
Registro do Aluno, no dia de22 de janeiro de2018 das 08:00 as I1:00 e c{as 13:30 as 17:00
na sala 201 do bloco F67 daUEM.

ArL02 - Ficam convocados os candidatos abaixo para eletival a matricula no
período previsto no Art. 01:

- Nadia Daniella Domingues

- Thialine Bianca Job de Souza

Art. 03 - Preencher formulário oniine no site hgpClÍtpd.uglq-hr/sgipas/

mscnçao
Discreta.

Art. 04 - No preenchimento do Requerimento de Matrícula será obrigatória a
disciplinas: DMA4117 - Números e Funções Reais e DMA4097 Matetnática



-l/#
-;a\

J . \

Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Matemátic a
Programa de Mestrado Profissional em Matemática eil
Rede Nacional - PROFMAT

trffiffindr
1 , , ! i L i

i i  r r ,  I

i3 ìì {"} | il't Írl

Edital n" 001/201 8-PROFMAT F 1 .S .  2

Art. 05 - No ato da entrega da Ficha de Registro do Aluno -seliio exigiclos:
I - Cópia do Diploma de Graduação devidarnente rcgistrado e Ìlislórico liscoÌar da
Graduação;
II - Duas Fotos 3x4 recentes;
III - Cópia do RG, do CPF, do Título de Eleitor e da Certiclão de Nascimenlo ou Oasamento;
IV - Cópia do Comprovante de Quitação corrì o Serviço Militar para cancliiJatos clo sexo
masculino;
V - Comprovante da condição de "professor da rede pública de cduc:rçãl trírsica que atua
na docência na área de Matemática" (para aqueles que assinr se cleclat'at'anì no ato da
inscrição), ulrÌa vez que essa condição foi determinante na classiÍ.rcação (Edìtal Lr" 09, clo ENA
publicado em 17 de julho de2017).

Parágrafo Único - A comprovação c1a conclição de "pr:of'essor da rede
pública de educação básica que atua na docência nn área de Mafemáticn" cleverá ser
feita mediante os seguintes documentos:

(1) Contra-cheque ou Declaração da Secretaria de Educação (estadr,ral ou rlunícillal) com clata
anterior máxima de 30 dias ou Ato de Nomeação (no Diário C)ficiai), e

(2) Declaração do Diretor da escola, com firma rcconhecidrì e conì c[ata a;tteriol uiáxima de
30 dias, de que se encontra "em exercício cla docência de Matenrática no ensitto basico".

Art. 06 - Os selecionados que no ato da inscrir;ão se declararanr o'1]t'ofessor de
escola publica de educação básica que atua na docência na área de Matcmií l ica)' ,  não
realizarem tal comprovação dentro do perioclo estabelecido no z\rti1lo 01 serão
desclassificados.

Art. 07 - Os selecionados que não comprovarem a concll isão dc crrt 'so sr"rpc-rior.
mediante apresentação do respectivo diploma ou do certificado de conclusão clo curso. será
desclassificado.

Art. 08 - O selecionado que não efetivar a mat-t'ícnla no período indicado no
Artigo 0I (22 de janeiro de 2018) ou não apresentar a documentação corrfcrtle exigida no
Artigo 05 perderá avagae neste caso as vagas remanescerrtes serão preenchidits t'espeitacla a
ordem estabelecida no Artiso 2o da Resoluçáo n'02912017-PROFMA'I.

PUBLIQUE-SE.

Secretaria do Programa de Mestrado Prolissional em Maternática eir R.çrlc Nacional,
aos dezessete dias do mês de ianeiro de dois mil e dezoito.

Prof. Dr. Eduardo dc Amorim Neves
C)oorderutdor


