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No polo da UFCG o Exame deverá ser realizado no Campus da UFCG de Campina Grande, no 

Bloco CAA, nas salas CAA 201, CAA202, CAA203 e  CAA204. Cada sala terá a lista com os 

nomes dos candidatos inscritos exibida na entrada. 

 

O início do Exame está previsto para as 12:00h no horário local da Paraíba, ou 13:00h no 

horário oficial de Brasília, pois na Paraíba não é aderido o horário de verão. Todo candidato precisa 

chegar ao local da prova, Bloco CAA, com uma hora de antecedência do início do exame, isto é, até 

as 11:00h no horário local da Paraíba ou 12:00h no horário oficial de Brasília , portando: 

• Documento de identificação original com foto, 

• Cópia do Protocolo de Inscrição no PROFMAT-Turma2015, 

• Caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

Não haverá tolerância para atrasos em relação ao horário indicado: nenhum candidato 
será admitido na sala da prova após as 12:00h no horário local da Paraíba, ou 13:00h no 
horário oficial de Brasília. Candidatos que não estejam devidamente identificados, por meio 
de documento original com foto, não poderão realizar o Exame. 
 
Atenção: O candidato que apresentar Boletim de Ocorrência será submetido a identificação 

especial, que compreende preenchimento de formulário próprio e fará a prova em caráter 

condicional. O Boletim de Ocorrência terá validade somente se tiver sido emitido, no máximo, 90 

(noventa) dias antes da data de realização do Exame Nacional de Acesso. 

 

Informações adicionais sobre a realização do Exame para cursar o PROFMAT no Polo 

UFCG podem ser obtidas: na Retificação do  Edital, disponível  em: http://www.profmat-

sbm.org.br/files/Arquivos%20do%20Site/Edital_06_ENA_15_R_V.pdf 

pelo Endereço Eletrônico: profmat_ufcg@dme.ufcg.edu.br 

ou ainda pelo telefones:  (83)2101-1112, (83)2101-1584 

 

 

Campina Grande, 15 de outubro de 2014. 
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