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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: As inscrições serão feitas na Secretaria da Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFCG, nos dias úteis, nos
horários de 08h às 11h e 14h às 17h e, excepcionalmente, nos dias 24 até 28
de novembro, exclusivamente por e-mail ou correios. O período de inscrição
será de 03 à 28 de novembro de 2014 (Primeira Chamada) e de 02 à 20 de
fevereiro de 2015 (Segunda Chamada). Caso não seja selecionado na
Primeira Chamada, o candidato estará automaticamente inscrito para a
Segunda Chamada, podendo acrescentar documentação no seu currículo
durante o período de inscrição. As inscrições também poderão ser feitas pelo
correio normal ou eletrônico com a documentação requerida anexada.
2. Das vagas: Serão oferecidas 10 vagas para o Curso de Mestrado (Não
havendo obrigatoriedade de preenchimento das 10 vagas).
3. Da documentação: Os candidatos deverão apresentar os seguintes
documentos:
a) Formulário de inscrição (modelo próprio disponível na página eletrônica do
Programa:
http://www.dme.ufcg.edu.br/PPGMat/FormulariosModelos/formulario_in
scricaoPPGMat.doc), devidamente preenchido, acompanhado de 02 (duas)
fotografias 3x4 cm recentes;
b) Cópia de prova de Conclusão de Graduação (Se no período da inscrição, o
candidato ainda não houver concluído o curso de graduação, deverá apresentar
documento comprovando estar em condições de concluí-lo antes do início de
suas atividades no PPGMat) ;
c) Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
d) Curriculum Vitae com cópia da documentação comprobatória;
e) Declaração de empresa ou órgão público convenente com a Universidade
indicando o candidato, se for o caso;
f) Cópia da carteira de identidade ou do passaporte para brasileiros e
estrangeiros, respectivamente;
g) Cópia do CPF;
h) Prova de estar quite com suas obrigações militares, no caso de candidato
brasileiro do sexo masculino, e obrigações eleitorais, no caso de candidato
brasileiro;

i) Duas cartas de referência de professores de instituições de ensino superior
reconhecidas pelo MEC.
j) É possível acrescentar documentação complementar, referente ao Programa
de Verão.
4. Das Áreas: As 10 vagas oferecidas para o Curso de Mestrado serão
destinadas para as áreas:
- Álgebra
- Análise
- Geometria
- Matemática Aplicada
- Probabilidade e Estatística
5. Da seleção: A seleção dos candidatos inscritos ficará a cargo da Comissão
de Seleção do PPGMat, que levará em consideração o CRE, as cartas de
referências e a conduta do aluno durante seu curso de graduação.
6. Da Comissão de Seleção e Bolsas: A Comissão será composta pelos
seguintes professores: Prof. Dr. Antônio Pereira Brandão Júnior (Presidente),
Prof.Dr. Marco Antonio Lázaro Velásquez, Prof. Dr. Marco Aurélio Soares Souto e
Prof. Dr. Claudianor Oliveira Alves (Suplente).
7. Da divulgação dos resultados: O resultado da seleção da primeira e da
segunda chamada será divulgado eletronicamente no endereço:
http://www.dme.ufcg.edu.br/uame/index.htm e
http://www.dme.ufcg.edu.br/PPGMat/AvisosEresultados.html e também será
afixado nas dependências da Unidade Acadêmica de Matemática e Estatística
da UFCG.
8. Das disposições gerais:
8.1. A comissão de seleção receberá a documentação enviada para a primeira e
para a segunda chamada, desde que postada no período de inscrição.
8.2. Os interessados poderão entrar em contato com a Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Matemática no seguinte endereço:
PPGMat/UAME/UFCG
Unidade Acadêmica de Matemática e Estatística – UAME/UFCG
Rua 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@dme.ufcg.edu.br.
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