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EDITAL DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE
CIÊNCIAS EXATAS - ÁREA DE ENSINO DE
MATEMÁTICA 2019
O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas (PPGECE) da
Universidade Federal de São Carlos torna públicos o regulamento e as datas do
processo de seleção para ingresso no curso de Mestrado Profissional em Ensino de
Ciências Exatas, na área de concentração: Ensino de Matemática, para o ano de
2019.
As inscrições estarão abertas no período de 01 de agosto a 17 de setembro

de 2018.
A seleção terá uma única etapa que consistirá de uma prova com questões de
múltipla escolha feita nacionalmente pelo ProfMat no dia 20 de outubro de 2018. Para
a realização desta prova, os candidatos deverão inscrever-se no Exame Nacional de
Acesso do ProfMat no site: http://www.profmat-sbm.org.br/
Vagas:
Campus São Carlos Ensino de Matemática: 10 (dez)
Campus Sorocaba Ensino de Matemática: 7 (sete)
Candidatos a cursar o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas em
São Carlos devem inscrever-se no polo de São Carlos e candidatos a cursar o
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas em Sorocaba devem inscreverse no polo de Sorocaba.
As aulas presenciais do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
Exatas serão realizadas nos semestres letivos e nos períodos de recesso escolar
sendo que, nos semestres letivos, serão concentradas em um único dia da semana: às
sextas-feiras em São Carlos e em Sorocaba, tendo início em março de 2019, tanto no
campus de São Carlos como no campus de Sorocaba.
Não haverá cobrança de mensalidades ou taxas de matrícula de alunos
regularmente matriculados no curso de Mestrado Profissional.
Poderão inscrever-se portadores de diplomas de curso superior em Matemática
ou áreas afins, ou alunos cursando o último semestre letivo desses cursos, mediante a
comprovação da finalização do curso até a data da matrícula, caso aprovados.
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PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO:
Proceder como indicado no Exame Nacional de Acesso do ProfMat no site:
http://www.profmat-sbm.org.br/wp-content/uploads/sites/23/2018/07/EDITAL-N10ENA-2019.pdf
Após a realização do exame de acesso do ProfMat, os 10 (dez) candidatos
com melhores notas inscritos no campus de São Carlos serão chamados para a
matrícula no PPGECE-São Carlos, e os 07 (sete) candidatos com melhores notas
inscritos no campus de Sorocaba serão chamados para a matrícula no PPGECESorocaba. Os candidatos serão selecionados respeitando a lista de classificação no
exame do ProfMat, desde que não tenham se matriculado no ProfMat.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
O processo seletivo consistirá de uma prova com questões de múltipla escolha
feita nacionalmente pelo ProfMat no dia 20 de outubro de 2018. Para a realização
dessa prova, os candidatos deverão inscrever-se no Exame Nacional de Acesso do
ProfMat no site http://www.profmat-sbm.org.br/wp-content/uploads/sites/23/2018/
07/EDITAL-N10-ENA-2019.pdf As inscrições iniciam-se em 01 de agosto de 2017 e
terminam em 17 de setembro de 2018.
A lista dos candidatos classificados será divulgada no dia 22 de novembro de
2018 (10 vagas para o campus de São Carlos e 07 vagas para o campus de
Sorocaba).
As matrículas para candidatos convocados para primeira chamada do
PPGECE serão realizadas em data a ser definida. Os candidatos classificados
receberão por e-mail as informações sobre data, horário e local de matrícula
Caso haja vagas remanescentes da primeira chamada, serão convocados
candidatos, em ordem decrescente de classificação no Exame Nacional de Acesso,
até o limite de vagas ofertadas (10 no campus São Carlos e 07 no campus Sorocaba).
Recursos ao resultado do processo seletivo poderão ser apresentados até o
dia 14 de novembro de 2018.
Os candidatos selecionados deverão cursar no mínimo duas disciplinas
obrigatórias por semestre, a partir de março de 2019.
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Maiores informações no site www.ppgece.ufscar.br ou pelo telefone (16) 33518290. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPG-ECE.

CRONOGRAMA
Inscrição no Exame Nacional de Acesso
do ProfMat.

01 de agosto a 17 de setembro de 2018 (até
as 17:00; horário oficial de Brasília)

Dia de realização do Exame Nacional de
Acesso (ProfMat) que servirá como
processo de seleção da área de Ensino
de Matemática do PPGECE/ UFSCar.

20 de outubro de 2018, das 14:00 às 17:00
(horário limite para ingresso na sala de
provas: 13:50)

Divulgação dos candidatos selecionados
na primeira chamada.
Período de matrícula.
Início das atividades para os alunos
selecionados.

22 de novembro de 2018
A definir.
Março de 2019

São Carlos, 06 de julho de 2018.

Prof. Dr. Pedro Luiz Aparecido Malagutti
Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências
Exatas

