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Edital N°01/2018 PROFMAT/UFCG 

 

Em conformidade com o Edital N° 01/2018 do PROFMAT Nacional, a Coordenação 

Colegiada do Mestrado Profissional em Matemática da Universidade Federal de 

Campina Grande torna público o Edital de Seleção de Artigos relativos ao Trabalho de 

Conclusão dos egressos do Mestrado Profissional em Matemática da Universidade 

Federal de Campina Grande.  

 

REGULAMENTO 

  

TÍTULO I – Disposições gerais 

 

1. Serão pré-selecionados dois (02) artigos no âmbito da UFCG para serem indicados à 

Comissão Acadêmica Nacional do Profmat para a etapa de seleção nacional conforme 

Edital PROFMAT N° 01/2018.  

  

2. Os artigos devem abordar questões relacionadas ao currículo de Matemática da 

Educação Básica e/ou impacto na prática didática em sala de aula cujos temas foram 

abordados nos Trabalhos Finais de Conclusão de Curso do Profmat. 

 

3. Constituem critérios para avaliação das Propostas de submissão de Artigos:  

 I . O rigor metodológico e conceitual do artigo;   

II.  A clareza e correção do texto;  

III. Atendimento às normas brasileiras para a apresentação formal de textos 

acadêmicos e a originalidade do artigo;  

IV.  A relevância de sua contribuição para a ampliação dos conhecimentos da área.   

 

TÍTULO II – Da submissão 

 

1. Envio de artigos  

 

a) Prazo: O prazo para submissão compreende-se entre os dias  04/09/2018 e 

15/09/2018.    

b) Envio: os artigos deverão ser submetidos em formato específico disponível no site 

http://mat.ufcg.edu.br/profmat/formularios-e-modelos/, por meio de correio eletrônico 

ao e-mail  profmat_ufcg@mat.ufcg.edu.br até 23h59min do dia 15/09/2018.  

Os artigos submetidos que não atenderem ao modelo acima, será automaticamente 

descartado. 

 

http://mat.ufcg.edu.br/profmat/formularios-e-modelos/
mailto:profmat_ufcg@mat.ufcg.edu.br


c) Registro: a submissão dependerá da inscrição do autor conforme item b) e deverá 

conter uma carta de anuência do respectivo orientador.  

 

2. Requisitos de admissão  

 

a) Os artigos devem abordar questões relacionadas ao currículo de Matemática da 

Educação Básica e/ou impacto na prática didática de matemática em sala de aula 

oriundos do Trabalho Final de Conclusão de Curso do autor. 

b) O artigo deve ser encaminhado em arquivo pdf  com até cinco (05) laudas cada um 

juntamente com a seguinte documentação: 

I– Declaração assinada pelos autores (discente e orientador), concordando com a 

inclusão do seu artigo no Evento Nacional PROEB a ser realizado pela Capes 

previsto para dezembro do corrente ano;  

II – Ficha com informação sobre cada candidato, incluindo: área de graduação, 

instituição onde atua, endereço, telefone e e-mail. 

c) Os artigos deverão ser redigidos em português (brasileiro) ou inglês.  

 

TÍTULO III – Da Seleção 

 

1. SELEÇÂO 

 

Serão pré-selecionados os dois artigos com as maiores pontuações. A avaliação levará 

em conta os seguintes critérios:  

1. Adequação à Temática do PROFMAT 

2. Qualidade Técnica seguindo às normas 

estabelecidas pelo Edital. 

3. Relevância do Tema e dos Resultados 

4. Impacto na prática didática em sala 

5. Critérios Pessoais do Avaliador 

Cada critério receberá uma escore entre zero (0,0) e cinco (0,0) e nota do artigo é a 

média dos escores atingidos nos critérios avaliados. 

 

2. PARECER 

 

A Comissão avaliadora será constituída de professores da Unidade Acadêmica de 

Matemática da UFCG. Os membros da Comissão Avaliadora terão os formulários 

anexo, para procederem à avaliação. As notas atribuídas serão anotadas numa escala de 

zero (0,0) a cinco (5,0). 

 

Após o cômputo geral dos pontos, o resultado final será publicizado no site do 

Profmat/UFCG e informados por e-mail aos candidatos. 

 

TÍTULO IV – Disposições Gerais 

 

1.. A participação na presente seleção importa, por parte dos interessados, na integral 

concordância com os termos do Edital N° 01/2018 do PROFMAT (Nacional).  

 

2. O Edital, Regulamento e seus Anexos da seleção estarão disponíveis no site oficial do 

Mestrado Profissional em Matemática da Universidade Federal de Campina Grande  

http://mat.ufcg.edu.br/profmat/.  

http://mat.ufcg.edu.br/profmat/
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

 

Comissão Avaliadora  

(Critérios de Avaliação) 

 

Título do Artigo: ______________________________________________________ 

                              ______________________________________________________ 

 

 

Atribuição de Pontos do Avaliador 

 

 

Critério Pontos 

Adequação à Temática do PROFMAT  

Qualidade Técnica seguindo às normas 

estabelecidas pelo Edital. 
 

Impacto na prática didática em sala  

Relevância do Tema e dos Resultados  

Critérios Pessoais do Avaliador  

                                            Média do Total de Pontos  

 

 

 

 

Observações: _________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Avaliador 

 

 


