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EDITAL Nº 08/12 DO PROFMAT – UEPG, DE 17 DE OUTUBRO DE 2012. 

 

 

Convoca os candidatos classificados no Exame Nacional de Acesso ao Mestrado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), realizado em 25 de 

agosto de 2012, a realizarem a matrícula para o primeiro semestre de 2013.  
 

 

Art. 01- A matrícula no Programa, será mediante acesso ao sistema matrícula on line, 

preenchimento e entrega do Protocolo de Matrícula, na Secretaria Acadêmica de Pós-

Graduação Stricto Senso, Sala LP-112 do Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Pós-

Graduação – CIPP, Campus Universitário de Uvaranas, nos dias 22 a 30 de outubro de 

2012, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. 
 

 

Art. 02 - No preenchimento do Protocolo de Matrícula será obrigatória a inscrição nas 

disciplinas MA 11, Números, Conjuntos e Funções Elementares, e MA 12, Matemática 

Discreta. 
 

Art. 03 - No ato da entrega do Protocolo de Matrícula serão exigidos: 

 

I – Cópia Autenticada do Diploma de Graduação ou Certificado de Integralização do 

Curso de Graduação; 

II – Histórico Escolar do Curso de Graduação; 

III – Duas Fotos 3x4 recente; 

IV – Cópia do RG, do CPF, do Título de Eleitor e da Certidão de Nascimento ou 

Casamento; 

V – Cópia do Comprovante de Quitação com Justiça Eleitoral; 

VI – Cópia do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar para candidatos do sexo 

masculino; 

VII – Comprovante da condição de “professor da rede pública de educação básica 

que atua na docência de Matemática”, para o candidato que no ato da inscrição no 

Exame declarou ser professor da rede pública, uma vez que essa condição foi 

determinante na classificação, além do que ela será necessária para a concessão da bolsa 

de estudos. 
 

Art. 04 - Os documentos exigidos no Art. 03, juntamente com o Protocolo de 

Matrícula, poderão ser enviados por correspondência (via sedex), a qual deverá ter o 

carimbo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que comprove ter sido postada 

até o dia 30/10/2012. Nesse caso, a correspondência deve ser enviada diretamente para: 

 

Universidade Estadual de Ponta Grossa  

Centro Interdisciplinar de Pesquisa e Pós-Graduação - CIPP  

Secretaria Acadêmica de Pós-Graduação Stricto Sensu - Sala LP 112  
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Art. 05 - A comprovação da condição de “professor da rede pública da Educação 

Básica que atua na docência de Matemática” deverá ser feita mediante os seguintes 

itens:  

 

I – Contracheque ou Declaração da Secretaria de Educação (estadual ou municipal) com 

data anterior máxima de 30 dias ou Ato de Nomeação (no Diário Oficial);  

 

e também 

 

II – Declaração do Diretor da escola, com firma reconhecida e com data anterior máxima 

de 30 dias, de que se encontra “no exercício da docência de Matemática no ensino básico”. 

 

 

Art. 06 - O selecionado, que se candidatou na vaga de professor da rede pública, que 

não conseguir fazer a comprovação da condição de “professor da rede pública de 

educação básica que atua na docência de Matemática” será excluído do Exame 

Nacional de Acesso, e estará sujeito às penas previstas na Lei. 

 

 

Art. 07 - Caso haja candidatos classificados excluídos, a coordenação local observará a 

norma do Edital de Acesso Vigente e as vagas remanescentes serão preenchidas com os 

candidatos Aprovados, na ordem das suas notas, respeitado o tipo de candidatura 

(professores da rede pública ou demanda social), utilizando a lista de candidatos 

aprovados no Exame Nacional de Acesso conforme divulgado pela Coordenação 

Nacional. 

 

 

Art. 08 - O selecionado que não comparecer no período indicado para a matrícula ou 

não apresentar a documentação conforme exigida nos Art. 03 e Art. 05 perderá a vaga 

e, neste caso, as vagas remanescentes serão preenchidas utilizando o critério 

estabelecido no Art. 07. 

 

 

 

Ponta Grossa, 17 de outubro de 2012. 

 

Marciano Pereira                                                                                                                      

Coordenador Acadêmico do PROFMAT na UEPG 

 


