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EDITAL !  1o semestre de 2021 

 
SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS 

PARA OS CURSOS DE MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA 

A Universidade Federal Fluminense torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão 
abertas as inscrições para a seleção de novos alunos para o Curso de Pós-Graduação em Matemática 
(Mestrado Profissional): 

 
 

1. INSCRIÇÕES 

1.1 Exclusivamente via internet, na página https://www.profmat-sbm.org.br/. O período de inscrição 

terá início no dia 19 de novembro de 2020 e se encerrará às 17:00 horas do dia 18 de dezembro de 

2020, horário oficial de Brasília, DF. 

    

1.2.  No ato do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, o candidato deverá: 

a) Informar dados pessoais de identificação e de contato; 

b) Informar dados da sua formação acadêmica (graduação); 

c) Informar dados da sua atuação profissional (docência); 

d) Selecionar a Instituição Associada e o campus dessa Instituição onde pretende realizar o Exame 

Nacional de Acesso e cursar o PROFMAT. 

Obs: Após a conclusão da inscrição não será possível alterar nenhum dos dados informados, nem mesmo o 

local de realização do Exame. 

1.3. Poderão inscrever-se no Exame professores em exercício da docência de Matemática no ensino 

básico das redes pública e privada, portadores de diploma de curso de graduação reconhecido pelo 

Ministério da Educação, em qualquer área, respeitando-se as normas de cada Instituição Associada. 

 

3. NÚMEROS DE VAGAS: 

Mestrado Profissional: 12 (doze) 

3.1 A totalidade das vagas são reservadas para professores em exercício da docência de Matemática no 

ensino básico das redes públicas, portadores de diploma de graduação reconhecido pelo Ministério de 

Educação, em qualquer área, exceto no caso de vagas remanescentes previstos no item 3.2. 

3.2 !   No caso em que os candidatos classificados não efetuem a sua matrícula na Instituição Associada 

escolhida, no prazo estipulado pela Instituição, as vagas remanescentes serão atribuídas aos demais 

candidatos aprovados  para o mesmo campus, respeitando a seguinte ordem:   

a) Candidatos professores das redes públicas da Educação Básica que atuem na docência de 

Matemática em ordem decrescente das notas totais. 

 b) Demais candidatos que atendam o item 1.10 do Edital nº 12, publicado em 16/11/2020 do Exame 

Nacional de Acesso, Comissão Acadêmica Nacional do Profmat, em https://www.profmat-sbm.org.br/, não 

relacionados na lista a que se refere o inciso 3.2.a) em ordem decrescente das notas totais,  em um 
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quantitativo não superior a 20%, daquele constituído pelos professores da rede pública matriculados no 

certame na Instituição Associada.  

 

3.3 - Todo candidato que no ato da inscrição declare estar nas condições descritas no item 3.1,  terá que 

comprovar esse fato perante a Instituição Associada escolhida no ato da matrícula, caso seja classificado, por 

meio dos seguintes documentos: 

a) Contracheque ou Declaração da Secretaria de Educação (estadual ou municipal) com data anterior 

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

b) 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". 

Os candidatos aprovados nesta seleção deverão estar cientes de que, conforme a Portaria 13/2006 da CAPES, 

as dissertações defendidas serão obrigatoriamente disponibilizadas nos sites da CAPES e do Programa de 

Pós-Graduação em Matemática da UFF. 

 
4 . REALIZAÇÃO DO EXAME 
 
O Polo UFF- Niterói realizará o ENA em duas fases: 

4.1 A primeira de caráter eliminatório, composta por uma prova objetiva online, a ser realizada em 09 de 

janeiro de 2021, conforme item 4.5  do  Edital nº 12, publicado em 16/11/2020 do Exame Nacional de 

Acesso, Comissão Acadêmica Nacional do Profmat, em https://www.profmat-sbm.org.br/. 

4.2 A segunda, prova presencial, realizada no dia 30 de janeiro de 2021, conforme item 4.6 do  Edital nº 12, 

publicado em 16/11/2020 do Exame Nacional de Acesso, Comissão Acadêmica Nacional do Profmat, 

em https://www.profmat-sbm.org.br/.  

4.3 No dia 15 de janeiro de 2021,  caso seja verificada a impossibilidade da realização da prova presencial 

pelas autoridades sanitárias locais ou regionais ou órgãos superiores da Instituição Associada em razão 

da pandemia da Covid-19, a prova presencial da Segunda fase será substituída por: prova discursiva 

online para candidatos do Polo UFF-Niterói, realizada no dia 30 de janeiro de 2021,  conforme item 4.7 

do Edital nº 12, publicado em 16/11/2020 do Exame Nacional de Acesso, Comissão Acadêmica 

Nacional do Profmat, em https://www.profmat-sbm.org.br/.  

 
5.  RESULTADOS DO EXAME. 

5.1 !   Dos resultados da prova objetiva online. 

5.1.1 Até o dia 11 de janeiro de 2021, a nota da prova objetiva online de cada candidato será 

disponibilizada individualmente no Sistema de Inscrições do ENA. Os candidatos deverão acessar o 

sistema  utilizando  o usuário e senha cadastrados na inscrição.  

5.1.2 Até o dia 18 de janeiro de 2021, cada Instituição Associada divulgará a lista dos candidatos 

selecionados para sua segunda fase do Exame, considerando a proporcionalidade do seu sistema de 

cotas, que obtiverem as melhores notas totais, até o número de 03 (três) vezes o total de vagas 

ofertadas. 
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5.2 -  Dos resultados da prova  presencial.   

5.2.1 Até o dia 12 de fevereiro de 2021, a nota da prova presencial de cada candidato será 

disponibilizada individualmente pela Instituição Associada para a qual se inscreveu.  

5.2.2. Até o dia 26 de fevereiro de 2021, as Instituições Associadas deverão publicitar os resultados 

finais e definitivos do Exame, garantindo que todos os candidatos tenham acesso à informação em 

data prevista neste Edital. 

5.3 !  Dos resultados na impossibilidade de aplicação da prova presencial.  

5.3.1  Até o dia 19 de fevereiro de 2021, a nota de cada candidato será disponibilizada 

individualmente pela Instituição Associada para a qual se inscreveu. 

5.3.2  Até o dia 26 de fevereiro de 2021, as Instituições Associadas deverão publicitar os resultados 

finais e definitivos do Exame, garantindo que todos os candidatos tenham acesso à informação em 

data prevista neste Edital. 

 

6. DA MATRÍCULA 

6.1 !  O período de matrícula será divulgado no mesmo dia da divulgação do resultado  de 5.2 ou 5.3.  

6.2 !  No caso em que candidatos classificados não efetuem a sua matrícula na Instituição Associada 

selecionada, no prazo estipulado, as vagas remanescentes serão atribuídas aos demais candidatos aprovados 

para esse Polo, de acordo com o item 3.2, deste edital.  

 

 

DIRCE UESU PESCO   

SIAPE 1559604 

Coordenadora do Mestrado Profissional em Matemática - UFF-Niterói 

# # # # # #


