Universidade Estadual de Maringá
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Matemática
Programa de Pós-Graduação em Matemática

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO - CURSO DE VERÃO 2017
Estas informações se aplicam aos candidatos que pretendem participar do Curso de
Verão.
1. Toda correspondência deve ser dirigida à:
Universidade Estadual de Maringá
Departamento de Matemática
Coordenação do Programa de Mestrado em Matemática
Av. Colombo, 5790 - CEP: 87020-900
Maringá - PR. – Fone: (0**44) 3011-4504 – FAX: 3011 3873
http://www.pma.uem.br - E-mail: sec-pma@uem.br
2. O pedido de inscrição no curso de verão poderá ser feito pessoalmente ou pelo correio com o
envio dos seguintes documentos à Coordenação do Programa de Pós-Graduação em
Matemática.
a) Formulário de inscrição (online) http://www.npd.uem.br/webpos/inscricao/inicio
b) Complemento da ficha de inscrição.
c) Cópia autenticada do diploma de graduação ou documento equivalente, ou ainda, em
condição de concluir o curso de graduação antes de iniciado o de pós-graduação;
d) Histórico escolar (autenticado), emitido pela instituição onde o candidato realizou seus
estudos superiores;
e) “Curriculum Vitae”/Currículo Lattes (documentado) e duas fotos 3 x 4 (não é necessário
encaminhar cópias de documentos pessoais: RG, CPF, etc..).
f) Duas folhas de referências, preenchidas por professores do candidato. Essas folhas de
referência devem ser enviadas diretamente pelos professores à Coordenação do Programa
de Pós-Graduação em Matemática.
g) Uma pequena carta, escrita pelo candidato, descrevendo quais serão os seus planos após o
curso de verão. Incluir na mesma uma lista dos livros de matemática em nível universitário
dos quais já leu parte substancial.
Obs.:
i) Se o candidato estiver por concluir o curso universitário ao enviar seu pedido de admissão, a
coordenação aceitará um histórico escolar tão completo quanto possível.
ii) Não é obrigatório presença durante o cursos de verão, os candidatos poderão fazer apenas
as provas.
iii) Poderá ser aceito pelo Conselho Acadêmico, alunos que obtiverem bom desempenho em
Programa de Verão de outras Instituições.
Período do Curso de Verão: 30/01/2017 a 10/02/2017.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima.

