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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Matemática da UFCG torna 
público aos interessados que estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao curso de 
Mestrado Acadêmico em Matemática, obedecendo às seguintes disposições: 

 
1. Das inscrições: O período de inscrição será de 27 de junho a 22 de julho de 2016. As inscrições 
serão feitas exclusivamente via meio eletrônico conforme o item 5 a seguir.  
 
2. Das vagas e áreas: Serão oferecidas 8 vagas para o Curso de Mestrado (não havendo 
obrigatoriedade de preenchimento das 8 vagas), sendo destas: 
- 3 vagas para a área de Análise Matemática, sendo as subáreas: Equações Diferenciais Parciais 
Elípticas e de Evolução, Equações Diferenciais Parciais Hiperbólicas e Leis de Conservação, 
Equações Diferenciais Ordinárias e Sistemas Dinâmicos. 
-  1 vaga para a área de Álgebra, sendo as subáreas: Álgebras com Identidades Polinomiais. 
-  1 vaga para a área de Matemática Aplicada, sendo a subárea: Dinâmica Neural. 
- 3 vagas para a área de Geometria, sendo as subáreas: Análise Geométrica, 
 Geometria Diferencial e Geometria Lorentziana. 
 
3. Das bolsas de estudos: havendo disponibilidade de bolsas de estudos, a distribuição das cotas 
para as áreas citadas no item 2 ficará a critério da Comissão de Seleção, com a homologação do 
Colegiado do PPGMat. 
 
4. Da documentação: Os candidatos deverão enviar exclusivamente por via eletrônica  o formulário 

de inscrição  disponível em https://inscricao.mat.ufcg.edu.br/mestrado-academico devidamente 

preenchido, anexando cópias dos seguintes documentos: Histórico Escolar da Graduação; 

Curriculum Vitae com documentação comprobatória; Carteira de identidade (para brasileiros) ou 

passaporte (para estrangeiros); Foto de rosto recente. 
 

5. Das cartas de referência: Os candidatos deverão indicar (no formulário de inscrição) os       
nomes de 02 (dois) profissionais que tenham sido seus professores de disciplinas da ÁREA de 
MATEMÁTICA, ou orientador de iniciação científica,  para fornecer cartas de referência, segundo o 
modelo disponível na página eletrônica do PPGMat em:  
http://www.mat.ufcg.edu.br/PPGMat/FormulariosModelos/carta_referenciaPPGMat.doc   
 
 
6. Da seleção: A seleção dos candidatos inscritos ficará a cargo da Comissão de Seleção do PPGMat, 
os critérios norteadores para o Processo Seletivo estão disponíveis na página eletrônica do PPGMat 
(http://www.mat.ufcg.edu.br/PPGMat/AvisosEresultados.html).  
 
7. Da divulgação dos resultados: O resultado da seleção, que apresentará os nomes dos candidatos 
aceitos, será divulgado eletronicamente nos endereços: 

http://www.mat.ufcg.edu.br/PPGMat/FormulariosModelos/carta_referenciaPPGMat.doc
http://www.mat.ufcg.edu.br/PPGMat/AvisosEresultados.html
http://www.dee.ufcg.edu.br/~copele/selecao/resultadoselecao.html


 
http://www.mat.ufcg.edu.br/PPGMat/AvisosEresultados.html 

e     
   http://www.mat.ufcg.edu.br, 

 
e também será afixado nas dependências da Unidade Acadêmica de Matemática do CCT/UFCG. 
 
8. Da matrícula prévia: Os candidatos selecionados para ingresso no Programa deverão 
acrescentar no ato da matrícula prévia os seguintes documentos: 
a) Diploma ou Certificado de Conclusão de Graduação; 

 b) Cópia do CPF; 
 c) Prova de estar quite com suas obrigações militares, no caso de candidato brasileiro do sexo   
      masculino; 
  d) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral, no caso de candidato brasileiro; 
  e) Formulário de matrícula prévia devidamente preenchido (disponível na página do PPGMat: 
      http://mat.ufcg.edu.br/ppgmat/formularios-e-modelos/) 

 
9. Das disposições gerais:  
9.1. A Comissão de Seleção receberá a documentação enviada para o processo de seleção, desde 
que enviada por meio eletrônico dentro do período de inscrição. 
 
9.2. Os interessados poderão entrar em contato com a Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Matemática no seguinte endereço: 

 
PPGMat/UAMat/UFCG 

Unidade Acadêmica de Matemática – CCT/UFCG 
Av. Aprígio Veloso, 882 –Bairro Universitário - Campina Grande-PB 

Caixa Postal 10044 
CEP 58429-970. Fone: (83) 2101-1112. Fax (83) 2101-1030. 

E-mail: pgmat@mat.ufcg.edu.br. 
 

Campina Grande/PB, 24 de junho de 2016 
 
 

Diogo Diniz Pereira da Silva e Silva 
Coordenador PPGMat 
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