
Universidade Federal de Jataí

Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e Tecnológicas

Mestrado profissional em Matemática – PROFMAT/UFJ

Edital nº 01/2022

 Inscrição e Seleção de Aluno Especial 2022/1

1. Informações Gerais

O coordenador institucional do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional

em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT, da Unidade Acadêmica de Ciências

Exatas e Tecnológicas,  da Universidade Federal de Jataí, no uso de suas atribuições,

torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições

para a seleção de Alunos Especiais para o primeiro semestre de 2022. 

2. Público

Estão  habilitados  à  inscrição  e  a  concorrer  às  vagas  de  Estudante  Especial,  os

portadores  de títulos  de  Graduação na área de Matemática  e  ou áreas  afins  do

programa,  devidamente  reconhecidos  pelo  MEC,  com ou  sem vínculo  com outro

Programa de Pós-graduação  Stricto  Sensu,  ou ainda,  estudantes  de  graduação de

outra instituição que tenham cursado mais de 75% das disciplinas do curso de origem

e que tenham média global maior ou igual a oito (8,0). Estudantes de graduação da

UFJ serão avaliados a parte deste edital em obediência e de acordo com a Resolução

Conjunta – CONSUNI/CEPEC Nº 01/2017.

3. Da Inscrição

3.1. As inscrições serão feitas de segunda a sexta, das 08:00 às 11:00 e das 13:00

ás 16:00 horas, no período de 21 de fevereiro  a 08 de março de 2022, na Secretaria

de pós-graduação, no campus Jatobá,  situada no Prédio da Pós-graduação, Sala 10,

Campus Jatobá da Universidade Federal Jataí, localizada na BR 364, Km 192, Parque

Industrial 3800, Caixa Postal 03, CEP: 75801-615, Jataí-Goiás, telefone (0xx64) 3606-

8235.

3.2. Os interessados em cursar disciplinas como alunos especiais do Programa,

poderão solicitar inscrição nas disciplinas oferecidas no primeiro semestre de 2022,

ver seção 4. 

3.3. No ato da inscrição, para a(s) disciplina(s) de interesse do candidato, deverão

ser apresentados os seguintes documentos:

a) Formulário próprio devidamente preenchido (Anexo 1);

b) Cópia dos Históricos Escolares de Formação, integralizada ou não (Gradua-

ção e/ou Mestrado). Caso seja aluno da graduação, deverá ser apresentado có-

pia do Histórico Escolar do curso que comprove que o estudante de graduação
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tenha cursado mais de 75% das disciplinas do curso de origem e que tenha

média global maior ou igual a oito (8,0);

c) Uma (1) cópia da Carteira do Registro Geral (RG). No caso de estrangeiro, o

passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE);

d) Uma (1) cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Uma (1) cópia do Comprovante de Endereço;

f) Uma cópia do Currículo Lattes;

g) Carta de intenções para cursar a(s) disciplina(s);

h) Caso seja necessário, a coordenação solicitará outros documentos;

3.4.  Maiores informações podem ser obtidas na secretaria geral, pelo fone (64)

3606-8235. 

3.5. Não serão aceitas inscrições por procuração, correio ou via e-mail.

3.6.  As  informações  fornecidas  no  formulário  de  inscrição  serão  de  inteira

responsabilidade do candidato, cabendo à instituição a prerrogativa de excluir do

Processo Seletivo aquele que não tiver dentro dos parâmetros exigidos por esse edital.

O candidato que preencher o formulário de forma ilegível e/ou que fornecer dados

inverídicos  ou que estejam em desacordo com o solicitado será automaticamente

desclassificado. Não entregar os documentos solicitados, resultará na não aceitação da

inscrição.

4. Das Disciplinas e Vagas 

4.1.  A matrícula estará condicionada ao número de vagas.

4.2.  As  ementas  das  disciplinas  podem  ser  encontradas  no  sítio  eletrônico  do

Programa    http://www.profmat-sbm.org.br  .  

4.3.  Disciplinas  cursadas  como aluno  especial  na UFJ,  poderão  ser  aproveitadas,

(desde que cursadas com no máximo 5 (cinco) anos), no Mestrado Profissional em

Matemática  em  Rede  Nacional  oferecido  por  essa  instituição,  cujas  normas  de

ingresso,  são  disponibilizadas  anualmente  em  edital  próprio  publicado  em

http://www.profmat-sbm.org.br .  

4.4. Disciplinas e Vagas

Tabela 01: Descrição de disciplinas e vagas disponíveis

Disciplinas Vagas Dia/ Hora CH Local Professor (a)

(s)

MRE1040 - 

TÓPICOS DE 

MATEMÁTICA

 

10 Sexta Feira

8:00 às 12:00

64

horas

Prédio da pós 

graduação 

 Esdras 

Teixeira 

Costa / Rafael 

Siqueira Silva

MRE1011 – 

Números e 

Funções Reais

10 Sexta Feira

14:00 às 18:00

64

horas

Prédio da pós 

graduação 

Flávio Gomes 

de Moraes

MRE1012 – 

Matemática 

Discreta

10 Sexta Feira

8:00 às 12:00

64

horas

Prédio da pós 

graduação 

Gecirlei 

Francisco da 

Silva
FONTE: Construída pelo Coordenador do programa
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5. Da Seleção e Divulgação dos Resultados

5.1 Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas disponíveis, a seleção

será feita através da carta de intenções para cursar a(s) disciplina(s), levando em

conta o impacto em sua atuação profissional, motivação e disponibilidade. Em caso

de empate, será avaliado o histórico escolar da graduação e currículo lattes.

5.2 O resultado da seleção será divulgado no sítio do Programa no dia 11 de

março de 2022 e afixado no mural da coordenação, bem como, mostrado no sítio do

programa.

5.3 Os interessados poderão interpor recursos relativos a seleção,  no prédio de

pós-graduação da Universidade Federal de Goiás – Regional de Jataí, de acordo com

o cronograma descrito abaixo.

6. Cronograma

Quadro 1. Cronograma do processo seletivo para Estudante Especial do Edital 

n° 1/2019 do PROFMAT

ATIVIDADE DATA HORÁRIO

Período de inscrição 24/02/2022 a

08/03/2022

8h00min às

11h00min e das

13h00min às

16h00min

Divulgação das inscrições 

preliminarmente homologadas
09/03/2022 Até às 17h00min

Data limite para interposição de 

recursos referentes às inscrições não

homologadas

11/08/2022 Até às 17h00min

Divulgação das inscrições 

homologadas
14/03/2022 Até às 17h00min

Resultado Preliminar dos 

classificados
14/03/2022 Até às 17h00min

Data limite para interposição de 

recursos referentes ao resultado 

preliminar

16/03/2022 Até às 17h00min

Resultado final dos selecionados 17/03/2022 Até às 12h00min

Matrícula dos estudantes especiais 18 e 19/03/2022 8:00h às 16h00mn
FONTE: Construída pelo Coordenador do programa

7. Da Matrícula e Início das Aulas 
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7.1 Os candidatos selecionados deverão realizar as matrículas no dias 18 e 19 de

março de 2022 na secretaria do PROFMAT no prédio de pós-graduação. 

7.2 As aulas, das disciplinas, terão início no dia 19 de março de 2022. 

8. Disposições Finais

8.1 A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos 

emitidos nesse Edital. 

8.2 Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia 

estipulado para matrícula, não poderão fazê-la em outra data. 

8.3 A aprovação na Seleção para Alunos Especiais não garante a aprovação do candidato 

como aluno regular deste programa. 

8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa. 

Jataí, 14/02/2022

______________________________________________

Prof. Dr.  Flávio Gomes de Moraes

Coordenador Institucional do Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT

Universidade Federal de Jataí
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ANEXO 1

Universidade Federal de  Jataí
Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e Tecnológicas

Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT/UFJ

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 2022/1

DADOS PESSOAIS 
Nome: 
Data de Nascimento:                                            Local de Nascimento: 
Endereço: 
Bairro:                                                                   CEP:                         

Cidade:                                                                    UF: 
Fone Fixo:                                Celular:                            E-mail: 
Doc. Identidade:                                      Órgão Expedidor:                            CPF: 

 FORMAÇÃO/ ATUAÇÃO 
Curso de Graduação: 

Universidade: 

Concluído ( ) sim ( ) não         Se sim, Ano de colação de grau: 
Você é aluno (a) de algum programa de pós-graduação? (  ) Não    (  ) Sim 

Informe a Universidade: 

Informe o Programa: 

Selecione a(s) disciplinas desejadas
Disciplinas

(  )   MRE1040 -

TÓPICOS DE

MATEMÁTICA
 

(  )  MRE1011 –

NÚMEROS E

FUNÇÕES REAIS

(  )  MRE1012 –

MATEMÁTICA

DISCRETA

Jataí, _____ / ______ / 2022
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_____________________________________________
Assinatura do Aluno

ANEXO 2

Universidade Federal de  Jataí
Unidade Acadêmica de Ciências Exatas e Tecnológicas

Mestrado Profissional em Matemática - PROFMAT/UFJ

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO À SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 2022/1

DADOS PESSOAIS 
Nome: 
Data de Nascimento:                                            Local de Nascimento: 

Caro candidato, escreva sua justificativa para cursar a(s) disciplina(s) solicitada(s), explicitando a 
contribuição da(s) mesma(s) para a sua formação e o desenvolvimento de sua prática profissional.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Jataí, _____ / ______ / 2022
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_____________________________________________
Assinatura do Aluno
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