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 Inscrição e Seleção de Aluno Especial 2018/1  

 

 
1. Informações Gerais 

 

O Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática Profissionalizante - PROFMAT, 

da Unidade Acadêmica Especial de Exatas, da Regional Jataí, da Universidade Federal de Goiás, no 

uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que estarão abertas as 

inscrições para a seleção de Alunos Especiais para o primeiro semestre de 2018. 

 

2. Da Inscrição 

 

2.1. As inscrições serão feitas no período de 21 a 23 de fevereiro de 2018, na Secretaria do 

Curso, no campus Jatobá, no horário de 15:00 às 21:00 h.  

2.2. Os interessados em cursar disciplinas como alunos especiais do Programa poderão solicitar 

inscrição em 02 disciplinas oferecidas no primeiro semestre de 2018.  

2.3. No ato da inscrição, para cada disciplina de interesse do candidato, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 

a) Formulário próprio devidamente preenchido (fornecido pela Secretaria); 

b) Cópia dos Históricos Escolares de Formação, integralizada ou não (Graduação e/ou 

Mestrado);  

c) Cópia de documento de identidade e CPF; 

d) Caso seja necessário, a coordenação solicitará outros documentos; 

2.4. Maiores informações podem ser obtidas na secretaria do curso, pelo fone (64) 3606-8213 

ou via e-mail profmatufj@gmail.com.  

 

3. Das Disciplinas e Vagas  

3.1. As ementas das disciplinas podem ser encontradas no sítio eletrônico do Programa 

http://matematicajatai.com.  

3.2 Disciplinas e Vagas  

Disciplinas Vagas Dia/ Hora CH Local Professor (a) (s) 

MA11 

Números e Funções 

  

10 Sexta Feira 

14:00 às 18:00 

64 

horas 

Prédio da pós 

graduação Sala 07 

(agronomia) 

Flávio Gomes de 

Moraes 

MA12  

Matemática Discreta 

  

10 Sexta Feira 

8:00 às 12:00 

64 

horas 

Prédio da pós 

graduação Sala 07 

(agronomia) 

Gecirlei F. da 

Silva  

MA22 

Fundamentos de 

Cálculo 

 

10 Sexta Feira 

8:00 às 12:00 

64 

horas 

Prédio da pós 

graduação Sala 07 

(educação) 

Claudiney 

Goulart 

 

 

4. Da Seleção e Divulgação dos Resultados 

http://matematicajatai.com/


 

4.1. Caso o número de inscritos ultrapasse o número de vagas disponíveis, a seleção será através 

de uma prova com conteúdo de matemática do ensino fundamental e médio;  

4.2. A coordenação fará um comunicado da necessidade de realização de prova no dia 

26/02/2018; 

4.3. Caso necessário, a prova será realizada no dia 02/03/2018, as 14:00h, em sala a ser 

confirmada; 

4.4. O resultado da seleção será divulgado no sítio do Programa no dia 05 de março de 2018 e 

afixado no mural da coordenação. 

 

 

5. Da Matrícula e Início das Aulas  

 

5.1 Os candidatos selecionados deverão realizar as matrículas nos dias 06 e 07 de março de 2018 

na secretaria do Programa.  

5.2 As aulas, das disciplinas, terão início no dia 23 de março de 2018.  

 

6. Disposições Finais 

 
6.1 A inscrição neste processo de seleção implica na aceitação plena de todos os termos emitidos nesse 
Edital.  

6.2 Os interessados que tiverem sua solicitação deferida e não comparecerem no dia estipulado para 
matrícula, não poderão fazê-la em outra data.  

6.3 A aprovação na Seleção para Alunos Especiais não garante a aprovação do candidato como aluno 
regular deste programa.  

6.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria do Programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jataí, 20/02/2018 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Gecirlei Francisco da Silva 

Subcoordenador do Profmat – Polo Jataí 

 

 

 

 

 


