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RESULTADO DA SELEÇÃO PARA O MESTRADO ACADÊMICO
EM MATEMÁTICA DA UFCG(PPGMat) - ENTRADA 2016.1
PRIMEIRA CHAMADA
Candidata aceita para a área de Probabilidade e Estatística:
Maria Ioneris Oliveira Silva.
Candidato aceito para a área de matemática:
Douglas de Souza Queiroz.
Os candidatos listados acima estão aceitos para ingresso no PPGMat/UFCG no período
2016.1. Esses candidatos também receberão bolsa de estudos, desde que cumpram as
exigências regimentais e de acordo com a liberação da CAPES.
Os candidatos inscritos para a área de matemática que não foram aceitos na primeira
chamada estão automaticamente inscritos para a segunda chamada, podendo inclusive
acrescentar documentos até o dia 19 de fevereiro de 2016. A Comissão de Seleção recomenda
que estes candidatos da área de matemática cursem uma das disciplinas, Introdução à
Análise Real ou Álgebra Linear, preferencialmente no Programa de Verão 2016 do
PPGMat/UFCG (para o qual já têm inscrição garantida) ou de qualquer Programa de Pósgraduação em Matemática reconhecido pela CAPES, ou façam a prova de seleção que deverá
ser realizada em fevereiro de 2016 (com data, hora e local a serem determinados, e conteúdo
igual ao do curso de Introdução à Análise Real do Programa de Verão 2016 da UFCG), uma vez
que a média obtida numa dessas disciplinas ou na prova de seleção entrará com alto peso no
cálculo da nota final na seleção para a 2ª chamada.
A Comissão de Seleção pede também que os candidatos inscritos na área de matemática
que optarem pelo Programa de Verão da UFCG encaminhem e-mail, até o dia 30/12/2015, para
o endereço pgmat@mat.ufcg.edu.br confirmando qual das duas disciplinas deseja cursar. Os
candidatos inscritos na área de matemática que optarem pela prova de seleção também devem
confirmar esta opção enviando e-mail neste sentido para o mesmo endereço
pgmat@mat.ufcg.edu.br até o dia 19/02/2016.
Parta concluir, informamos que ainda há a possibilidade de bolsa de estudos para os
candidatos que forem aceitos na segunda chamada melhores classificados.
Campina Grande, 18 de dezembro de 2015.
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