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EDITAL N° 02/2018– PROFMAT-UTCT

INSTRUÇÃO DE MATRÍCULA NO PROFMAT-UTFPR NO ANO 2019

Art. 01– O requerimento de matrícula de candidato classificado para ingresso na Turma 2019 do PROFMAT-
UTFPR-UTCT, ocorrerá mediante o preenchimento: 

a) Da Ficha de Registro de Aluno (em anexo). 
b) Do formulário eletrônico, on-line, disponível no link abaixo.

https://utfws.utfpr.edu.br/acad01/sistema/mpinscricaopg.inicio?p_unidcodnr=1&p_curscodnr=272&p_cursoanonr=2019

Parágrafo Único. A Ficha de Registro de Aluno (anexo) e a versão impressa do formulário eletrônico deverão
ser entregues pelo candidato à secretaria  junto com a documentação comprobatória  elencada no Art.  03, de
acordo com o seguinte calendário:

Local: Secretaria dos Mestrados Profissionais do Campus Curitiba da UTFPR, localizada no segundo piso
do bloco V3, entrada pela  Avenida Silva Jardim, 807, Bairro Rebouças, Curitiba – PR.

Art.  02 –  Após  o  preenchimento  do  formulário  eletrônico  e  conferência  de  documentação,  o  candidato
classificado  será  obrigatoriamente  inscrito  nas  disciplinas  MA  11-Números  e  Funções  Reais  e  MA  12-
Matemática Discreta. 

Art. 03 – O requerimento de matrícula somente pode ser feito pelo candidato aprovado no Exame Nacional de
Acesso 2019 e classificado dentro do número de vagas disponíveis, o qual terá sua matrícula efetivada mediante
a entrega dos seguintes documentos:

(1) Cópia Autenticada do Diploma de Graduação. 
(2) Cópia do RG, do CPF e do Título de Eleitor. 
(3) Cópia do Comprovante de Quitação com Justiça Eleitoral. 
(4) Cópia do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar para candidatos do sexo masculino. 
(5) Cópia do Certidão de Nascimento, se solteiro, ou Certidão de Casamento Atualizada (30 dias), se
casado.
(6) Duas Fotos 3x4 recentes. 

§ 1º Os  documentos  (1)  a  (5)  acima  listados  devem ser  entregues  acompanhados  dos  originais,  que  serão
devolvidos no ato da entrega da documentação, após conferência.

§  2º Além  da  documentação  acima,  aquele(a)  candidato(a)  que  atualmente  trabalha  como  professor(a)  de
Matemática em rede pública da Educação Básica, em exercício em sala de aula, deve comprovar essa situação
mediante a entrega de um dos seguintes documentos: 

(7) Cópias dos últimos Contracheque (acompanhado do original) de todos os empregos que possui. 
(8) Declaração do diretor da escola, com firma reconhecida, com data anterior máxima de 30 (trinta)
dias, de que se encontra “no exercício da docência de Matemática no ensino básico, atuando em sala de
aula”. 
(9) Comprovante de conclusão do estágio probatório na forma de declaração da secretaria de educação
ou comprovante de que atua no magistério, com data anterior máxima de 30 dias, em que conste a data
de admissão, essa anterior a 01/02/2016.

Data Horário

Primeira chamada 04/12/18 08h30-12h00 e 13h00-17h00

Segunda chamada 06/12/18 08h30-12h00 e 13h00-17h00

Terceira chamada 12/12/18 08h30-12h00 e 13h00-17h00

https://utfws.utfpr.edu.br/acad01/sistema/mpinscricaopg.inicio?p_unidcodnr=1&p_curscodnr=272&p_cursoanonr=2019


§ 3º O parágrafo segundo inclui Professores dos Institutos ou Escolas Federais, desde que estejam efetivamente
trabalhando no ensino básico, em exercício na sala de aula. 
§ 4º O parágrafo segundo não inclui  o caso de monitores,  uma vez que o edital  se refere  explicitamente a
Professores.

§ 5º No caso do candidato pertencer aos quadros de instituição não dirigida por diretor, a declaração do item (8)
pode ser dada por superior responsável pelo ensino na instituição.

§ 6º Reingressantes no programa necessitam entregar apenas a Ficha de Registro de Aluno (anexo) e a versão
impressa do formulário eletrônico assinados, além dos documentos que tenham, porventura, sofrido alterações.

Art. 04 – Não será efetivada a matrícula de candidato que, tendo no ato de inscrição para o Exame Nacional de
Acesso se declarado professor do ensino básico, deixe de comprovar essa condição para a Coordenação Local do
Programa. 

Art. 05 – Os documentos de (7) até (9) referidos no Art. 03 são necessários para eventual concessão de Bolsa a
ser implantada pela CAPES e cujo valor será depositado em conta corrente pessoal do aluno, professor da rede
pública, conforme cronograma daquele órgão. 

§ 1º A classificação no Exame Nacional de Acesso não dá qualquer garantia de que o candidato (futuro discente)
irá receber bolsa de estudo. A decisão sobre a concessão da bolsa é da exclusiva competência da Coordenação de
Aperfeiçoamento  de Pessoal  de Nível  Superior  -  CAPES, como agência  financiadora,  em consonância com
Normas  para  Concessão  de  Bolsa  CAPES (em  anexo).  Para  eventual  implantação  da  Bolsa,  o  aluno  do
Programa, professor da rede pública, deve entregar a Coordenação Local do Programa 2 (duas) vias do Termo de
Compromisso do Bolsista (em anexo), o qual deve ser preenchido  de mão própria, sem rasuras, pelo aluno do
Programa, professor da rede pública

§ 2º O Termo de Compromisso do bolsista deve ser impresso em uma folha A4. 

§ 3º A homologação do pedido de bolsa pela Coordenação Nacional só será possível depois que:
a) O processo de matrícula do discente esteja completamente encerrado;
b) O Termo de Compromisso tenha sido recebido (original) pelo secretariado do PROFMAT,   
     corretamente preenchido e assinado, sem rasuras e/ou alterações;
c) O discente tenha sido cadastrado pelo Coordenador Acadêmico Institucional no Sistema de Gestão de
     Bolsas da CAPES;
d) Tenham sido resolvidas quaisquer outras pendências existentes entre o discente e a CAPES, ou 
    qualquer outro órgão público.

§ 4º Discentes que tenham alterado o seu nome por ocasião do casamento, ou por qualquer outra razão, e não 
tenham comunicado esse fato à Receita Federal, precisarão fazê-lo imediatamente. Não será possível a 
homologação do pedido de bolsa até que a situação esteja regularizada. Erros no cadastramento podem acarretar 
atraso na concessão de bolsas. A decisão sobre eventuais pagamentos retroativos da bolsa é da exclusiva 
competência da CAPES.

Art. 06 – A matrícula será cancelada a qualquer momento em que se constate a falta de veracidade em quaisquer
dos dados informados, estando o infrator sujeito às penas previstas em Lei. 

Art. 07 – Caso ocorram desistências ou ausências nas chamadas de matrícula, a Coordenação Local observará as
normas do Edital do Exame Nacional de Acesso vigente e as vagas remanescentes poderão ser preenchidas
utilizando a lista de candidatos aprovados, mas não classificados.

Art. 08 – O candidato classificado que não comparecer no período indicado no Art. 01 ou não apresentar a
documentação, conforme exigida nos Arts. 01 e 03, perderá a vaga e, neste caso, as vagas remanescentes serão
preenchidas utilizando o critério estabelecido no Art. 07.

Curitiba, 14 de novembro de 2018.

____________________________________
Márcio Rostirolla Adames

Coordenador Institucional PROFMAT-UTFPR



Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Curitiba
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação  em Matemática em Rede Nacional

FICHA DE REGISTRO DO ALUNO

NOME:______________________________________________________________

OCUPAÇÂO:_________________________________________________________

EMPREGADOR(A):____________________________________________________

DATA DE ADMISSÃO: ___/___/____ REMUNERAÇÃO BRUTA: R$_____________ 

SOU PROFESSOR(A) DA REDE PÚBLICA:      SIM    NÃO☐ ☐

REQUEIRO BOLSA:   SIM   NÃO☐ ☐

(PARA CANDIDATOS(AS) À BOLSA)

BANCO:____________________  AGÊNCIA: ___________ CONTA:____________ 

*SEXO:  F    M                *PORTADOR(A) DE DEFICIÊNCIA:  SIM    NÃO☐ ☐ ☐ ☐

*RAÇA/COR:  Branca  Preta  Parda  Amarela  Indígena  Não declarado☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
* Informações requisitadas pela CAPES na Plataforma Sucupira.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA/AV:__________________________________________________ Nº:_______

COMPLEMENTO:__________________________CEP:______________________

BAIRRO:____________________________CIDADE:_______________UF:______

E-MAIL:____________________________________________________________

TEL. RES: (___)____________________ CELULAR: (___)___________________

REQUEIRO MATRÍCULA NAS DISCIPLINAS MARCADAS ABAIXO:

  MA11 – Números e Funções Reais☐

  MA12 – Matemática Discreta☐

  MA36 – Ferramentas Computacionais no Ensino de Matemática☐

  MA22 – Fundamentos de Cálculo☐

REQUEIRO REVALIDAÇÃO DAS DISCIPLINAS MARCADAS ABAIXO:

 MA21      MA22     MA23      MA24        MA31       MA32      MA33   MA34   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MA35     MA36        MA37       MA38      MA39      MA40         MA41      ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

MA42        MA43       MA44☐ ☐ ☐

Curitiba, _____ de _____________________ de 20____.

____________________________________

Assinatura

Programa de Pós-Graduação  em Matemática em Rede Nacional
Av. Silva Jardim, 807 – Rebouças – Curitiba-PR

profmat.utfpr@gmail.com 
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TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

  

 

 

Declaro, sob as penas previstas na Lei, qu

12 de dezembro de 

2017. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Local e Data: _______________________________, ____ de _______________ de _________ 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome Completo do Bolsista em Letra de Forma 

 

________________________________ 

CPF 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Bolsista 

   

 

_____________________________________________________________________ 

Carimbo ou nome completo em letra de forma e Assinatura do Coordenador Acad mico Institucional 

  

 

_____________________________________________________________________ 

Carimbo ou nome completo em letra de forma e Assinatura do P -Reitor de P s-Gradu  


