UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
CENTRO DAS CIÊNCIAS EXATAS E DAS TECNOLOGIAS - CCET
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA - PROFMAT

EDITAL 02/2020
RETIFICAÇÃO DO EDITAL INTERNO DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL
EM MATEMÁTICA NA UFOB

A Coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional da Universidade Federal do Oeste da Bahia, PROFMAT-UFOB, no uso de suas
atribuições, torna público o Edital Interno 02/2020 com as instruções sobre matrícula
para os candidatos aprovados no Exame Nacional de Acesso ao PROFMAT - ENA 2021.
Todas as instruções relativas ao Exame Nacional de Acesso - ENA 2021 encontram-se
disponíveis no link: https://ena.profmat-sbm.org.br/EDITAL-12-ENA-2021.pdf.

1.

Inscrição

1.1.

As inscrições para o Exame Nacional de Acesso - ENA para o ano de 2021 serão
realizadas no período de 19 de novembro até 18 de dezembro de 2020 on line,
acessando o seguinte link: https://ena.profmat-sbm.org.br/login.php.

2.

Das vagas

2.1.
3.

Serão oferecidas no PROFMAT-UFOB 10 vagas.

Normas do processo de seleção

3.1.

O processo de seleção do PROFMAT-UFOB seguirá as instruções do Edital Nº 12 do
ENA
(https://ena.profmat-sbm.org.br/RETIFICACAO_DO_CRONOGRAMA_DO_EDITAL_N
%C2%BA_12_ENA_2021.pdf) e contará com duas fases:

3.2.

Primeira fase: prova objetiva on line, dia 30 de janeiro de 2021 das 14h às
15h30min, horário oficial de Brasília.

3.3.

Segunda fase: prova presencial, dia 20 de fevereiro de 2021, das 14h às 17h,
horário oficial de Brasília.

3.3.1.

Na impossibilidade da aplicação da prova presencial, por razões sanitárias
determinadas por autoridade sanitária competente ou órgão superior da
instituição selecionada pelo candidato, a prova presencial será substituída por
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prova discursiva on line no dia 20 de janeiro de 2021, das 14h às 15h30min,
horário oficial de Brasília.
3.3.2.

A divulgação das condições sanitárias para aplicação da Prova Presencial será
realizada no dia 05 de fevereiro de 2021 na página web do PROFMAT-UFOB, no
link: https://profmat.ufob.edu.br/index.php.

3.4.

Os candidatos que tenham o pedido de solicitação de atendimento especial deferido
farão o teste de conexão para a primeira fase em horário agendado, por e-mail e na
página web do Profmat-UFOB (https://profmat.ufob.edu.br/index.php), entre os
dias 05 a 07 de janeiro de 2021.

3.5.

Os candidatos que tenham o pedido de solicitação de atendimento especial deferido
farão o teste de conexão para a segunda fase em horário agendado, por e-mail e na
página web do Profmat-UFOB (https://profmat.ufob.edu.br/index.php), entre os
dias 26 a 28 de janeiro de 2021.

4.

Matrícula

4.1.
4.1.1.

A documentação mínima a ser exigida no ato da matrícula será:
Formulário para o Cadastro Institucional de Admissão Estudantil na
Pós-Graduação/UFOB –
https://questionarios.ufob.edu.br/index.php/469218?newtest=Y&lang=pt-BR;

4.1.2.

01 foto 3X4 (recente);

4.1.3.

Documento Oficial com foto, válido e atual, que identifique claramente o
portador, podendo ser a Carteira de Identidade Civil ou Militar, a Carteira
Nacional de Habilitação, a Carteira de Trabalho, o Passaporte ou quando se
tratar de estrangeiro: o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE);

4.1.4.

CPF, sendo dispensada a apresentação em documento separado quando a informação
já constar em documento oficial com foto apresentado ou se tratar de estrangeiro que
não tenha o documento;

4.1.5.

Histórico Acadêmico atualizado emitido por Instituição de Ensino Superior IES reconhecida pelo MEC/BRASIL, se obtido em instituição estrangeira deve
vir acompanhado de revalidação/reconhecimento no Brasil;
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4.1.6.

Diploma Acadêmico emitido por Instituição de Ensino Superior - IES
reconhecida pelo MEC/BRASIL, se obtido em instituição estrangeira deve vir
acompanhado de revalidação/reconhecimento no Brasil;

4.1.7.

Título de Eleitor acompanhado de comprovante de regularidade eleitoral, ou
Certidão de quitação com a justiça eleitoral, quando se tratar de brasileiro(a)
maior de 18 anos;

4.1.8.

Certificado de quitação com a Justiça Militar, quando se tratar de brasileiro, do
sexo masculino, maior de 18 anos (Certificado de Alistamento, Reservista ou
Carteira de Identidade Militar) ;

4.1.9.

Declaração do Diretor da escola, com firma reconhecida e com data anterior
máxima de 30 dias, de que se encontra atuando na docência de Matemática na
Educação Básica.

5.

Cronograma

5.1.

O

PROFMAT-UFOB

seguirá

o

Cronograma

do

Edital

12

do

ENA

(https://ena.profmat-sbm.org.br/EDITAL-12-ENA-2021.pdf), especificando que a
realização da matrícula será até o dia 31 de março de 2021. A matrícula terá
horário agendado previamente. Desta forma o candidato deve estar atento ao
endereço

de

e-mail

e

página

web

do

Profmat-UFOB

(https://profmat.ufob.edu.br/index.php) para confirmação de data e horário.
Barreiras, 18 de janeiro de 2021.
Profª Drª Marília C S Cáceres
Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Matemática da UFOB
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