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MANUAL	DO	CANDIDATO 
 
 

1. Calendário 
 

PERÍODO	 ATIVIDADE	

10/08/2020	 a	
08/09/2020	

Inscrições	online	pelo	SIGAA-PUBLIC.	

12/09/2020 Para final para interposição de recursos referentes a inscrições 
indeferidas 

14/09/2020 Prazo final para resposta aos recursos referentes às inscrições 
indeferidas 

15	a	16/09/2020	 Realização	da	1ª	ETAPA	do	Processo	Seletivo	–	Mestrado/Doutorado	

18/09/2020 Prazo final para interposição de recursos da 1ª ETAPA 

20	a	26/09/2020	 Realização	da	2ª	ETAPA	do	Processo	Seletivo	–	Mestrado/Doutorado	

28/09/2020 Divulgação do resultado final – lista de aprovados e classificação 

05/10/2020 Prazo final para interposição de recursos do resultado final 

07/10/2020 Prazo final para resposta aos recursos do resultado final 

 
2. Áreas	de	concentração 
 
2.1. As áreas de concentração do Mestrado Acadêmico em Matemática da PGMAT/UFC são Análise, 
A� lgebra, Geometria Diferencial, Topologia, Singularidades e Combinatória. 
 
2.2. As áreas de concentração do Doutorado em Matemática da PGMAT/UFC são Análise, 
Geometria Diferencial, Topologia, Singularidades e Combinatória. 
 
3. Inscrições 
 



As inscrições deverão ser feitas exclusivamente na página eletrônica pública do Sistema 
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da Universidade Federal do Ceará (UFC - SIGAA), 
através do sı́tio http://si3.ufc.br/sigaa/public, durante o perı́odo de 10	 de	 agosto	 a	 08	 de	
setembro	de	2020. Lembrando que a documentação solicitada deverá ser enviada aos e-mails 
indicados no Edital nº 01/2020/PGMAT/UFC. 

Na tela inicial do Portal Público do SIGAA, o candidato deverá clicar em “Processos 
Seletivos” na coluna da esquerda e, em seguida, em “Processos Seletivos – Stricto Sensu”. O 
candidato será encaminhado para uma tela que apresenta a listagem de todos os processos 
seletivos que estão em andamento; localizando aquele da Pós-graduação em Matemática, ele 
deverá clicar na seta (no cı́rculo em verde) à direita. Ele será direcionado a uma tela contendo os 
dados do processo seletivo. 

O candidato deverá acessar o edital do processo seletivo, clicando em “Clique aqui para ler 
o edital do processo”. 

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá clicar no link “Clique aqui para inscrever-se”, 
onde ele terá acesso ao “Formulário de inscrição” e ao “Formulário de inscrição complementar” 
(o qual já vem anexado ao formulário de inscrição principal). Após ter preenchido todos os 
campos ele confirmará a sua inscrição online. 

Para concretizar a sua inscrição, o aluno deverá atender, impreterivelmente, todos os 
documentos exigidos conforme instruções nos itens 3.4 a 3.7 do edital de seleção. 
   
4. Homologação	das	inscrições 
 

A análise das inscrições online, assim como da documentação exigida e recebida via e-mail 
(digitalizada) conforme instruções do Edital nº 01/2020/PGMAT/UFC, ocorrerá até o dia 09 de 
setembro de 2020 assim como o resultado da homologação das inscrições, o qual será enviado via 
notificação do SIGAA ao e-mail do candidato, e por isso, é	importante	que	o	candidato	tenha	
cadastrado	um	e-mail	válido	em	sua	inscrição	online. 
 
5. Orientações	gerais	para	a	prova 
 

Este processo seletivo será realizado em 2 etapas onde: a 1ª ETAPA consistirá de análise de 
histórico/ementas/Anexo I (Mestrado) e análise de histórico/ementas/Anexo 2 (Doutorado). A 
2ª ETAPA será feita via apresentação/arguição oral por meio de videoconferência para os 
candidatos que satisfizerem os quesitos definidos na 1ª ETAPA, conforme regras do edital. 
 A relação nominal dos componentes das duas Bancas Examinadoras será divulgada até o 
dia 24 de setembro de 2020 no sı́tio http://mat.ufc.br no menu Pós-graduação, submenu Seleção. 

A 1ª ETAPA será realizada no perı́odo de 15 a 16 de setembro de 2020 e a 2ª ETAPA no 

perı́odo de 20 a 26 de setembro de 2020. É	muito	importante	que	o	candidato	faça	a	leitura	
completa	do	Edital. 
	 A aplicação da 2ª ETAPA do processo seletivo será realizada por videoconferência, cujo link 

e horários serão informados aos candidatos via e-mail. No dia da realização da 2ª Etapa, os 

candidatos devem estar munidos de: documento de identificação oficial com foto recente e seu 

comprovante de inscrição emitido pelo SIGAA, para o caso de ser solicitado pela banca. 

 

6. Resultados 

 

A lista de qualificados na 1ª Etapa será divulgada até o dia 17 de setembro de 2020 na 

página eletrônica da matemática (www.mat.ufc.br – menu Pós-graduação – submenu Seleção) e os 

candidatos serão também notificados pelo SIGAA via e-mail. 

Ao final da 2ª Etapa, a lista de aprovados do processo seletivo, assim como sua classificação 

(resultado final) serão divulgados a partir do dia 28	de	setembro	de	2020. O candidato acessará 

o sistema http://si3.ufc.br/sigaa/public, através de seu CPF, para consultar o resultado.  


