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 ________________________________________________________________________ 
  Email profmat.ime@id.uff.br 

  Niterói – RJ     
 Diretrizes para a matrícula dos alunos no PROFMAT - UFF 
 
Período de Matrícula: 
 

De 12 (sexta-feira) a 18 (quinta-feira) de março de 2021 .   
Candidatos da lista de espera , classificados  de acordo com o item 2.4.1 do edital  ENA2021, 
podem ser chamados conforme o preenchimento das vagas.   

Horário: 
               Por agendamento via email: profmaf.ime@id.uff.br 

De 10:00  às  13:00 , de 14:00 às 17:00 horas e de 19:00 às 21 horas  
Local:  

Entrevista por videoconferência google meet, link a ser enviado, onde deverá apresentar os 
documentos relacionados abaixo. 

 
Documentos exigidos :  

1)  Cópia do CPF e da carteira de identidade; 
2)  Histórico Escolar do Curso de Graduação (em curso reconhecido pelo MEC) ; 
3)  Cópia do diploma do Curso de Graduação( frente e verso); 
4) Cópia do comprovante de residência 
5) Todo candidato que, no ato da inscrição no Exame Nacional de Acesso, declarou ser 

professor da Educação Básica precisa comprovar esse fato no ato da matrícula, por meio 
dos seguintes documentos:  

• Contracheque ou Declaração da Secretaria de Educação (estadual ou 
municipal)  com data anterior máxima de 30 dias  ou Ato de Nomeação ( 
no Diário Oficial) 

• Declaração do Diretor da escola de que se encontra "no exercício a docência 
de Matemática no ensino básico", com data anterior máxima de 30 dias . 
Se o candidato for classificado de acordo com o item 2.4.1 do edital ENA 
2021,  professor da rede privada em educação básica, a declaração do 
Diretor da escola deve ser com firma reconhecida.  

6)  Formulário de inscrição e inscrição em disciplinas: MA11 e MA12.  
7)  Requerimento de Matricula online, e autenticação  preenchido  
8)  Currículo lattes atualizado  http://lattes.cnpq.br/        ( preencher seus dados pessoais, 

formação  acadêmica e último endereço profissional )  
TODOS OS documentos acima relacionados devem ser digitalizados e enviado para o email 
profmat.ime@id.uff.br 

Início do Curso :  22 de março de 2021.  

Aula inaugural : 26 de março de 2021 às 13:30 

Aulas síncronas:  sextas-feiras de 14 as 17 hs e 18 às 21 horas.  Ensino remoto em 2021.1. 

Primeira aula síncrona em 26/03/2021-  

MA11 - Números  e Funções Reais- de 14 às 17 horas  

MA12 - Matemática Discreta - de 18 às 21 horas  
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Alunos bolsistas: 

 1) Verifique as Normas para Concessão de Bolsa Capes em: https://www.profmat-sbm.org.br/wp-
content/uploads/sites/23/2019/01/NOVO-TERMO-DE-COMPROMISSO-2019-Normas-para-
Concessao-de-Bolsa-CAPES.pdf 
 
 2) Preencher e assinar o Termo de Compromisso. Ver endereço acima.  
 
 3) Demais informações como conta  bancária própria (isto é, sem outros titulares) serão enviados 
posteriormente.  
 
Quaisquer dúvidas ou informações adicionais contactar pelo email profmat.ime@id.uff.br 
 
 
 

Dirce Uesu Pesco 
Coordenadora do PROFMAT -  UFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


