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EXAME NACIONAL DE ACESSO AO PROFMAT (ENA)- 2021

A coordenação do Mestrado Profissional em Matemática, campus
Arraias, informa que foram homologadas 86 inscrições para o Exame Nacional de
Acesso ao PROFMAT 2021.
O campus de Arraias oferece 25 vagas para a turma de 2021 do
PROFMAT, com encontros presenciais nas sextas-feiras (tarde e noite) e nos sábados
(manhã).

ORIENTAÇÕES PARA O ENA 2021

1. DAS AÇÕES AFIRMATIVAS:
1.1. A coordenação institucional do curso de Mestrado Profissional em Matemática
em Rede Nacional PROFMAT-UFT/Arraias torna público a decisão do
colegiado que dispõe 20% (cinco por cento), isto é, 5 (uma) vaga do total das
vagas para dar cumprimento à Resolução Nº 14, de 22 de março de 2017, que
dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas para pretos, pardos, indígenas,
quilombolas e/ou pessoas com deficiência na Pós-Graduação stricto sensu na
UFT.
1.1.1. Os pedidos para preenchimento de vaga no sistema de cotas deverão ser
encaminhados à coordenação institucional através do e-mail
profmat_arraias@uft.edu.br até impreterivelmente 11/01/2021, anexando
os formulários (devidamente preenchidos e assinados) em Anexo à
Resolução Nº 14, de 22 de março de 2017, e os documentos
comprobatórios (laudo médico, por exemplo).
2. DA APLICAÇÃO DO ENA 2021:
2.1. A realização do ENA 2021 seguirá fielmente os critérios estabelecidos no Edital
Nº 12, publicado em 16 de novembro de 2020 do PROFMAT, de acordo com
os itens 4 e 5. Fica a cargo do candidato observar e cumprir todos os itens e
subitens do referido edital.
2.2. O Exame Nacional de Acesso será realizado no dia 30 de janeiro de 2021,
sábado, com duração máxima de 3 (três) horas, no campus de Arraias,

Universidade Federal do Tocantins. O horário limite para acesso às salas de
prova é de 13h50min, considerando o horário oficial de Brasília.
2.3. Caso o pedido de horário diferenciado do candidato sabatista tenha sido deferido
pela Coordenação Acadêmica Institucional, ele entrará no mesmo horário em que
os demais candidatos se apresentarem, em sala fiscalizada, aí permanecendo até
o pôr-do-sol sem comunicação de qualquer tipo, a partir de quando iniciará a
mesma prova, e disporá de 3 (três) horas para terminar.
2.4. Durante o período de espera para início da prova, não será permitido ficar com
celular ou qualquer tipo de material, nem mesmo religioso.
2.5. Os candidatos sabatistas devem seguir as mesmas regras dos outros candidatos,
sendo o horário de início e término a única diferenciação.
2.6. Caso o pedido da candidata lactante tenha sido deferido pela Coordenação
Acadêmica Institucional, será providenciado local apropriado para que o lactente
e seu acompanhante permaneçam durante o exame. Se houver a necessidade de
amamentar, a candidata será acompanhada por um fiscal e não haverá acréscimo
em seu tempo de prova.
Arraias-TO, 04 de janeiro de 2021.
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