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AVISO 

 
No final de dezembro de 2011 foi divulgado o resultado do Exame Nacional de 

Acesso ao PROFMAT/CCT-UFCG no endereço eletrônico  www.profmat-sbm.org.br e 
também em  http://www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/Index.html . A matrícula prévia no 
curso será  feita, na Unidade Acadêmica de Matemática e Estatística, na Sala 03 do 
Bloco CX do Campus da UFCG de Campina Grande, com Andrezza, no horário de 
8:00h às 11:30h e de 14:00h as 17:30h, no período de 13/02/2012 à 17/02/2012. 
 

Encerrado esse prazo terá lugar o preenchimento das vagas remanescentes, 
com candidatos Aprovados, na ordem das suas notas, respeitado o tipo de candidatura 
(professores da rede pública ou demanda social), no período de 23/02/2012 à 
24/02/2012. Um aviso neste sentido deverá ser colocado a tempo no endereço 
www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/Index.html . 
 

A documentação necessária para a submissão da matrícula prévia no 
PROFMAT/CCT-UFCG consiste: 
 
I – Formulário de inscrição (modelo próprio), devidamente preenchido disponível em 
http://www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/AvisosEresultados/2012.1/FormularioMatriculaPr
eviaAlunosNovos.doc ; 
 
II – Em atendimento ao item 2.2.1 do Edital do Exame Nacional de Acesso, todo o 
candidato que, no ato da inscrição no Exame, declarou ser professor da rede pública 
precisa comprovar esse fato no ato da matrícula, por meio dos seguintes documentos:  

(a) Declaração do Diretor da escola em que atue, com firma reconhecida, de que 
      se encontra “no exercício da docência de Matemática no ensino básico” ; 
(b) Cópia do último contracheque relativo ao seu vínculo com a Escola, ou    
     Declaração da Secretaria de Educação (estadual ou  municipal) ou Ato de   
     Nomeação (no Diário Oficial); 

 
III – 02 (duas) fotografias 3x4 cm recentes; 
 
IV – Cópia autenticada de prova de Conclusão de Graduação; 
 
V – Cópia autenticada da carteira de identidade ou da carteira de estrangeiro, se for o 
caso; 
 
VI – Cópia autenticada do CPF; 
 
VII – Prova de estar quite com suas obrigações militares e eleitorais, no caso de 
candidato brasileiro. 
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Sobre Bolsas de Estudo da CAPES. 
 
1. Os alunos que tenham matrícula prévia ao curso deferida e que sejam professores da 
rede pública poderão solicitar bolsa de estudos da CAPES. Para isso precisam 
preencher e assinar um Termo de Compromisso que encontra-se disponível em   
http://www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/AvisosEresultados/2012.1/Termo%20de%20Com
promisso%20MODELO%202012.pdf ,  o qual também tem que ser assinado pelo 
Coordenador Acadêmico Local e pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFCG. 
 
2. Chamamos especial atenção para o texto na segunda página do termo de 
compromisso, que o aluno deve copiar de seu próprio punho no local assinalado 
para tal. 
 
3. Além do preenchimento dos dados do aluno, e das assinaturas, o Termo de 
Compromisso não pode ser modificado de nenhuma forma. 
 
4.  As alunas bolsistas que tenham alterado o seu nome por ocasião do casamento e 
não tenham informado a Receita Federal desse fato, precisam fazê-lo imediatamente: 
não será possível o pagamento da bolsa do PROFMAT até que a situação esteja 
regularizada. 
 
5. Alunos que façam jus a bolsa de estudos do PROFMAT mas sejam atualmente 
beneficiários de outra bolsa, precisarão abrir mão desta, com validade até fevereiro de 
2012, sem o que não ocorrerá pagamento da bolsa do PROFMAT. 
 
6. Os alunos bolsistas precisarão de conta bancária própria (isto é, sem outros titulares) 
no Banco do Brasil para o pagamento da bolsa. 
 
 Outras informações a respeito do curso, tais como o corpo docente, estrutura 
curricular, normas e regulamentos, disciplinas, etc.. podem ser obtidas no endereço 
www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/Index.html e mais especificamente sobre a matrícula, 
início das aulas, disciplinas e professores, formulários diversos, etc..  , no endereço 
http://www.dme.ufcg.edu.br/PROFmat/Periodo2012.1.html . 
 
 

Prof. Aparecido Jesuino de Souza 
(Coordenador Local do PROFMAT/CCT-UFCG 

profmat_ufcg@dme.ufcg.edu.br) 
 

Campina Grande, 05 de janeiro de 2012. 
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