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Aprova critérios para seleção de candidatos e
classihcaçãopara concessãode bolsas de estudosao
Curso de Meshado do Programa de Pós-graduaçãoem
Matemática.

ffi,r;*o*^ro,
Secretária
do PMA.
Considerando
a Resolução
no22112002-CEP;
considerandoo Regulamentodo Programa de Pós-Graduaçãoem Matemática,
e
aprovadopelasResoluções
nos03112012-CIICCE;
06212012-CIICCE;
05612013-CIICCE
029/2015-CL/CCE.
considerando
a Reuniãodo CorpoDocentedo Programa,rcalizadaem
1910712016;
considerando
a Reuniãodo ConselhoAcadêmicodo Programa,rcalizadanestadata,

o

coNsELHo

ACADEMICO DO

PROGRAMA, APROVOU E

EU,

nVr MATEMÁTICA,
DO PROGRAMADE PÓS-GRADUAÇÃO
COORDENADOR
RESOLUÇÃO:
SANCTONO
A SEGUTNTE
Art. 1" Aprovar critérios para seleçãode candidatose classificação parc concessãode
bolsas de estudos ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduaçãoem Matemática,
conforme Anexo, parte integrantedestaresolução.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogadas as demais
disposiçõesem contrário.
Dê-seciência.
Cumpra-se.

Maringá,16 de agostode 2016.

.IoséSantana.

Exercício

Estadualde Maringá
Universidade
Centrode CiênciasExatas
Departamento
de Matemática
Prosramade Pós-Graduacão
em Matemática
../...Resolução
no058/2016-PMA

FL.2

ANEXO
Critérios para seleçãoe classificaçãode alunos de mestrado
A seleçãodos alunos de mestradoserá feita, segundoo regulamentodo PMA, com
base no histórico escolar da graduação, curriculum vitae, cartas de recomendação e
desempeúo em curso de verão.
Parágrafo 1. Em casosexcepcionaispoderão ser aceitos alunos sem a realizaçãodo curso de
verão ou que tenham realizadoo curso de verão em outra instituição.
Parágrafo 2. Alunos que tenham concluído o curso de Bacharelado em Matemática sem
reprovaçãopoderão ser aceitos sem a realizaçãodo curso de verão.
Para concessãode bolsa de estudos,a comissãode bolsas classificaráos candidatos
levando em consideraçãoo desempeúo no curso de verão e seu curriculum vitae, sendo
observadosos seguintesitens:
r

Histórico escolarda graduação;

o

Desenvolvimentode projetos de iniciação científica nas areasdo PMA;

o Apresentaçãode trabalhos em eventos;
o

Premiaçõesem olimpíadas de Matemática;

o

Cartasde recomendação;

o

Outras atividadesextracurricularesna éneade Matemática.

Cada membro docente da comissãode bolsas atribuirá uma nota V variando de 0 a 10
pelo desempenhono curso de verão e uma nota C variando de 0 a 10 pelo curriculum vitae. A
nota frnal (NF) do aluno serádadapela seguintefórmula:
NF=0n7xV+0,3xC.
Alunos aceitos sem a realízaçãode curso de verão do ano vigente ou que tenham
rcalizado o curso de verão em outra instituição, terão a nota V atribuída pela comissão de
bolsas.
A classificaçãodos alunos selecionadosseguirá a nota NF e em caso de empate,o
desempateserârealizadoobservandoa maior nota V e C, nestaordem.

