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ADITIVO AO EDITAL PGMAT/UFC No 04/2014 
 

 
 
A Comissão de Seleção responsável pelo processo seletivo para o curso de Doutorado em 
Matemática da Universidade Federal do Ceará resolve, fazendo uso de suas atribuições, conforme o 
Regimento Interno da Pós-Graduação em Matemática, publicar o seguinte aditivo ao Edital 
PGMAT/UFC nº. 04/2014: 
 
“O período de inscrição do Edital PGMAT/UFC nº 04/2014 é prorrogado para 25 de agosto a 02 de 

setembro de 2014, e demais prazos, consequentemente, conforme cronograma abaixo indicado.” 
 

CRONOGRAMA 
 

25/08/2014  Início das inscrições  

03/09/2014 Fim das inscrições  

08/09/2014 Homologação das inscrições 

11/09/2014 
a 26/11/2014 

Realização do Processo Seletivo (disciplina 
CBP7544 - Análise no Rn”) 

08/12/2014 Divulgação dos resultados 

12/12/2014 Prazo final para interposição de recursos 

15/12/2014 Resposta aos recursos 

 
1. As inscrições deverão ser feitas na página eletrônica pública do Sistema Integrado de Gestão 
de Atividades Acadêmicas da Universidade Federal do Ceará (UFC - SIGAA), através do sítio 
http://si3.ufc.br/sigaa/public .  
 

2. A inscrição no processo seletivo requer o preenchimento on-line do Formulário de Inscrição e 
da Ficha de Inscrição Complementar, constantes na opção “Processos seletivos - stricto sensu” 
do sitio http://si3.ufc.br/sigaa/public. 
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3. Na Ficha de Inscrição Complementar, os candidatos portadores de necessidades especiais 
devem assinalar que solicitam condições especiais para realizar os exames de seleção. Quando 
do deferimento de suas inscrições, a Comissão de Seleção entrará em contato com estes 
candidatos para viabilizar a sua participação no processo seletivo. 
 

4. A confirmação e validação da inscrição no processo seletivo são condicionadas à apresentação 
completa dos documentos enumerados abaixo: 

 
i. Fotocópia do diploma de mestrado ou declaração de conclusão equivalente. 

ii. Fotocópia (legível e sem rasura) de documento de identificação com fotografia. 

iii. Fotocópia (legível e sem rasura) do CPF, ou impresso, obtido no site 

http://www.receita.fazenda.gov.br  da Receita Federal. 

iv. Fotocópia (legível e sem rasura) do histórico escolar de mestrado. 

 

5. A documentação enumerada no item 4 deste aditivo deverá ser entregue pessoalmente ou por 

procurador instituído pelo candidato, mediante procuração simples, ou encaminhada pelos 

correios, em correspondência registrada, com data de postagem até o dia 02 de setembro de 
2014, para o seguinte endereço: 
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Universidade Federal do Ceará 

Secretaria da Pós-Graduação em Matemática 

Av. Humberto Monte, s/n – CAMPUS DO PICI – Bloco 914 

CEP 60440-900  Fortaleza – Ceará 

 

 
”. 

 
 

Fortaleza, 19 de agosto de 2014 
 
 

Prof. Dr. Gregório Pacelli Feitosa Bessa 
Coordenador da Pós-Graduação em Matemática 

Universidade Federal do Ceará 


