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EDITAL N° 01/2017 – PROFMAT
PROCESSO SELETIVO PARA ALUNO ESPECIAL
ENTRADA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação (Propesq) e do Programa de Mestrado Profissional em Matemática
(PROFMAT - Arraias) torna pública a abertura de inscrições para o Processo de Seleção
para Aluno Especial do Mestrado Profissional em Matemática.
1. CONDIÇÕES INERENTES AO CURSO
1.1 A admissão dos alunos especiais terá validade apenas para o período letivo vigente. A
concessão de nova matrícula estará condicionada a novo processo seletivo;
1.2 O curso não permite o trancamento de matrícula de alunos especiais. Em caso de
impossibilidade de continuar cursando a disciplina durante o semestre, o aluno poderá
solicitar cancelamento de matrícula sem receber qualquer ressarcimento de valor ou
documento apresentado;
1.3 A frequência mínima exigida do aluno especial é a mesma que a do aluno regular;
1.4 O aluno especial poderá fazer as provas intermediárias e a avaliação final da disciplina
na qual estiver matriculado;
1.6 O aluno especial não poderá participar do Exame de Qualificação de nenhum período
regular do PROFMAT;
1.7 O aluno especial poderá solicitar o aproveitamento de desempenho ou frequência da
disciplina do PROFMAT num eventual posterior ingresso ao programa como aluno regular.
O aproveitamento, quando solicitado, será analisado pelo colegiado do programa, conforme
Regimento.
1.8 O candidato a aluno especial deverá escolher apenas uma disciplina a cada semestre
regular.
2. DAS DISCIPLINAS
2.1 São oferecidas vagas para as disciplinas, conforme a tabela abaixo:
Disciplina/Professor
CET 618 - Números e Conjuntos –
120h (oito créditos)
CET 615 - Matemática Discreta –
120h (oito créditos)
CET 710 – Fundamentos de Cálculo
– 120h (oito créditos)

Horário
Sexta
14h - 18h
Sábado
08h – 12h
Sexta
14h - 18h

Número de Vagas
05 vagas

* As aulas dos alunos especiais serão juntamente com os alunos regulares.

3. DAS INSCRIÇÕES

05 vagas
05 vavas

3.1 As inscrições poderão ser feitas de 06 a 19 de abril de 2017, das 08h às 18h, no
Protocolo do campus de Arraias;
3.2 Os candidatos devem entregar, em envelope lacrado e identificado (Anexo I), os
seguintes documentos:
a) Formulário próprio de inscrição, com a indicação da disciplina que pretende cursar;
b) Curriculum Lattes, sem as comprovações;
c) Uma cópia dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor
e comprovante de quitação eleitoral;
d) Cópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00
(trinta
reais)
por
meio
de
GRU,
por
meio
do
link:
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e deverá ser
preenchido com os seguintes dados:
Unidade Gestora: 154419
Gestão: 26251 – Fundação Universidade Federal do Tocantins
Nome da Unidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins
Código de Recolhimento: 28832-2 Serviços Educacionais
Número de Referência: 08
Competência (mm/aaaa): 04/2017
Vencimento (dd/mm/aaaa): dia da efetivação do pagamento
CNPJ ou CPF do contribuinte: CPF do candidato
Nome do Contribuinte/Recolhedor: Nome do candidato
Valor Principal: 30,00
Valor Total: 30,00
Selecione a opção “geração de boleto” (gerar em pdf) e efetuar o pagamento;
4. DO RESULTADO E DA MATRÍCULA
4.1 O resultado da seleção para aluno especial será divulgado no dia 25 de abril de 2017;
4.2 O aluno especial selecionado deverá confirmar a matrícula mediante o pagamento da
taxa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), correspondentes a R$ 50,00 por crédito da
disciplina, num total de oito, seguindo os mesmos passos do pagamento da taxa de inscrição;
4.3 A matrícula será realizada no dia 28 de maio de 2017, das 08h às 18h, no Protocolo do
campus de Arraias, por meio de entrega dos seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)

comprovante de pagamento da taxa referida no item 4.2
cópia do título de graduação;
cópia do histórico da graduação;
comprovante de endereço;
título de eleitor/comprovante de votação.

Arraias, 04 de abril de 2017.

EUDES ANTONIO DA COSTA
Coordenador do PROFMAT- UFT-Arraias

EDITAL N°01/2017 – PROFMAT
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ALUNO ESPECIAL 2017/01
Todas as informações solicitadas são indispensáveis ao cadastramento da proposta. É
obrigatório que o candidato tenha um e-mail ativo.
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME
SEXO ( ) M ( )F
CPF:
Identidade:

Órgão Emissor:

Nacionalidade:
Data de Nascimento:
UF:

Cidade:

Estado:

Data de Emissão:

Endereço:
Bairro:
Telefone:

e-mail:

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Nome do Curso (Graduação):
Instituição/Ano de conclusão:
País:
Cidade:
Estado:
Já cursou disciplinas como aluno especial na UFT?
Nomes das disciplinas/ nível:

Disciplina que pretende cursar por ordem de interesse
1.
2.
Data:

Assinatura do candidato:

