Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Ciências e Tecnologia
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Matemática,
Mestrado Profissional – PROFMAT-CCT/UFCG
Campina Grande, 12 de dezembro de 2014.

Caros candidatos que realizaram o Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT-Turma 2015
para ingresso no Polo UFCG.
A partir de hoje, dia 12 de dezembro de 2014, vocês deverão ter acesso a nota obtida no
Exame no endereço https://ena.profmat-sbm.org.br .
O resultado definitivo deverá ser publicada até o dia 14 de janeiro de 2015 no endereço
http://www.profmat-sbm.org.br .
A seguir as instruções para aqueles candidatos que forem classificados, sobre a matrícula
prévia que os vinculam como alunos de Pós Graduação da UFCG.
O período de matrícula prévia para os classificados é de 26 a 30 de janeiro de 2015. As
matrículas prévias poderão ser realizadas no horário das 8:30h as 11:30h na Secretaria do
Programa de Pós Graduação em Matemática, no Bloco CX do Campus da UFCG de Campina
Grande, cujo endereço é Av. Aprígio Veloso, 882, Bairro Universitário, Campina Grande, PB.
Caso nem todos os candidatos classificados tenham a matrícula efetivada no período de 26
a 30 de janeiro de 2015, então serão convocados candidatos que tenham sido aprovados no
Exame Nacional de Acesso pela ordem decrescente das notas, independentemente se de escola
pública ou não, para o preenchimento destas vagas remanescentes. Um aviso sobre a existência
de vagas remanescentes será postado na página eletrônica do PROFMAT-UFCG
(http://www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/Index.html) ainda na primeira semana do mês de
fevereiro de 2015 e a convocação será feita via a página eletrônica do PROFMAT Nacional
(http://www.profmat-sbm.org.br). O período para a matrícula nestas vagas remanescente se
expirará em 13 de fevereiro de 2015.
A documentação necessária para a efetivação da matrícula prévia é:
1. Formulário de Matrícula Prévia devidamente preenchido (disponível em
http://www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/FormulariosModelos/FormularioSolicitacaoMa
triculaPreviaPROFMAT.doc);
2. 02 (duas) fotografias 3x4 cm recentes;
3. cópia autenticada de prova de Conclusão de Graduação;
4. cópia autenticada da carteira de identidade ou da carteira de estrangeiro, se for o caso;
5. cópia autenticada do CPF;
6. prova de estar quite com suas obrigações militares e eleitorais, no caso de candidato brasileiro.
Os candidatos que declararam ser professores de Matemática da rede pública de educação básica
deverão, além dos documentos listados acima (de 1 a 6), comprovarem este fato apresentando
também:
7. Declaração original da direção da escola em que atua com firma reconhecida e com data anterior
máxima de 30 dias, de que se encontra "no exercício da docência de Matemática no ensino básico",

cujo
modelo
encontra-se
disponível
no
endereço
http://www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/FormulariosModelos/DeclaracaoEscola.doc;
8. Cópia do Contracheque ou Declaração da Secretaria de Educação (estadual ou municipal) com data
anterior máxima de 30 dias ou Cópia do Ato de Nomeação (no Diário Oficial);
Os candidatos que sejam professores de Matemática na rede pública de educação básica e desejem
solicitar bolsa de estudos da CAPES, além dos documentos listados acima (de 1 a 8), deverão:

9. Preencher e assinar o Termo de Compromisso, cujo texto completo está disponível no endereço
http://www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/FormulariosModelos/TermoCompromissoTurma2015.p
df .
Obs. 1: Os discentes que usufruíram previamente de bolsa de estudo do PROFMAT não poderão
voltar a solicitar bolsa de estudo do PROFMAT.
Obs. 2: As assinaturas nas duas páginas do Termo de Compromisso deverão ser rigorosamente iguais.

Prof. Aparecido Jesuino de Souza
(Coordenador PROFMAT- UFCG)

