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EDITAL Nº 002/2018-PROFMAT – MATRICULA – 2ª CHAMADA 
O Professor Dr. Eduardo de Amorim Neves, Coordenador do 
Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede 
Nacional – PROFMAT, da Universidade Estadual de 
Maringá, no uso de suas atribuições.... 

 

Considerando a Resolução nº 059/2006-CEP; 

considerando a Resolução nº 001/2012-COU, que aprova a criação e 

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

Mestrado Profissional – PROFMAT; 

considerando as Resoluções nºs 042/2013-CI-CCE e 042/2015-CI/CCE, que 

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

Nacional - PROFMAT; 

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

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

considerando a Resolução nº 029/2017-PROFMAT; 

considerando o resultado final do Exame Nacional de Acesso 2018; 

 
RESOLVE 

 
  Art. 01 - A matrícula no Programa de Mestrado Profissional em Matemática 
em Rede Nacional - PROFMAT, 2017, será mediante preenchimento e entrega  da Ficha de 
Registro do Aluno, no dia de 23  de janeiro de 2018 das 08:00 as 11:00 e das 13:30 as 17:00 
na sala 201 do bloco F67 da UEM. 
 
  Art. 02 – Fica convocada a candidata abaixo para efetivar a matricula no 
período previsto no Art. 01: 
 
  - Maisa Carla Gimenez 

 
  Art. 03 -  Preencher formulário online no site https://npd.uem.br/sgipos/ 
 
  Art. 04 - No preenchimento do Requerimento de Matrícula será obrigatória a 
inscrição nas disciplinas: DMA4117 -  Números e Funções Reais e DMA4097 Matemática 
Discreta. 
 

.../. 
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  Art. 05 - No ato da entrega da Ficha de Registro do Aluno serão exigidos: 
I – Cópia do Diploma de Graduação devidamente registrado e  Histórico Escolar da 
Graduação; 
II – Duas Fotos 3x4 recentes; 
III – Cópia do RG, do CPF,  do Título de Eleitor e da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
IV – Cópia do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar para candidatos do sexo 
masculino; 
V – Comprovante da  condição de "professor da rede pública de educação básica que atua 
na docência na área de Matemática” (para aqueles que assim se declararam no ato da 
inscrição), uma vez que essa condição foi determinante na classificação (Edital nº 09, do ENA 
publicado em 17 de julho de 2017). 
 
  Parágrafo Único - A comprovação da  condição de "professor da rede 
pública de educação básica que atua na  docência na área de Matemática” deverá ser 
feita mediante os seguintes documentos: 
 
(1) Contra-cheque ou Declaração da Secretaria de Educação (estadual ou municipal) com data 
anterior máxima de 30 dias ou Ato de Nomeação (no Diário Oficial), e 
 
(2) Declaração do Diretor da escola, com firma reconhecida e com data anterior máxima de 
30 dias, de que se encontra "em exercício da docência de Matemática no ensino básico". 

 
  Art. 06 - Os selecionados que no ato da inscrição se declararam “professor de 
escola publica de educação básica que atua na  docência na área de Matemática”, não 
realizarem tal comprovação dentro do período estabelecido no Artigo 01 serão 
desclassificados. 
 
  Art. 07 - Os selecionados que não comprovarem a conclusão do curso superior, 
mediante apresentação do respectivo diploma ou do certificado de conclusão do curso, será 
desclassificado. 
 
  Art. 08 - O selecionado que não efetivar a matrícula no período indicado no 
Artigo 01 (23 de janeiro de 2018) ou não apresentar a documentação conforme exigida no 
Artigo 05  perderá a vaga e neste caso as vagas remanescentes serão preenchidas respeitada a 
ordem estabelecida no Artigo 2º da Resolução nº 029/2017-PROFMAT. 
 
 PUBLIQUE-SE. 
 
 Secretaria do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 
aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito. 

 
 

Prof. Dr. Eduardo de Amorim Neves 
Coordenador 


