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PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA - PROFMAT 

NORMAS ESPECÍFICAS 

 

I – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DE PROGRAMA – CCP 

A Comissão Coordenadora de Programa (CCP) do Programa de Pós-Graduação em Matemática do ICMC-USP é 

composta por 04 (quatro) membros docentes titulares, correspondendo o coordenador do programa, o suplente da 

coordenação e mais 02 (dois) orientadores credenciados no programa e vinculados à Unidade, seus respectivos 

suplentes, e 01 (um) membro discente e seu suplente.   

II – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção dos candidatos ao ingresso no Mestrado Profissional em Matemática se dá por meio de um Exame Nacional 

de Acesso, versando sobre um programa de conteúdo matemático previamente definido e divulgado por edital do 

Conselho Gestor do Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional (PROFMAT) e no sítio da Sociedade 

Brasileira de Matemática. 

O Exame Nacional de Acesso consiste num único exame, realizado pelo menos uma vez por ano. 

As normas de realização do Exame Nacional de Acesso, incluindo os requisitos para inscrição, os horários e locais de 

aplicação do exame, o número de vagas e os critérios de correção são definidos por edital do Conselho Gestor do 

PROFMAT. 

A seleção dos discentes aprovados se dá pela classificação dos candidatos no Exame Nacional de Acesso até o limite 

do número de vagas oferecidas.  

Podem matricular-se no Programa de Mestrado Profissional em Matemática diplomados em cursos de graduação 

reconhecidos pelo Ministério da Educação, em qualquer área, que atendam as exigências da Universidade de São 

Paulo para entrada na pós-graduação e que sejam aprovados no Exame Nacional de Acesso. 

III - PRAZOS 

No curso de mestrado profissional o prazo máximo para depósito da dissertação é de 36 (trinta e seis) meses. 

IV – CRÉDITOS MÍNIMOS 

Do candidato ao título de Mestre em Ciências – Programa de Mestrado Profissional em Matemática é exigido que 

complete 96 unidades de crédito, distribuídas da seguinte forma: 
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I. 48 créditos em disciplinas obrigatórias; 

II. 48 créditos referentes ao preparo da dissertação.  

V – LÍNGUA ESTRANGEIRA 

1.1. O Exame de Proficiência em inglês, oferecido pelo Programa semestralmente em junho e setembro de cada ano, 

consiste de uma prova escrita envolvendo questões gramaticais básicas. 

1.2. O aluno deve ser aprovado no Exame de Proficiência em língua inglesa em até 18 meses após o início da 

contagem de tempo no curso. 

1.3. O nível mínimo de acerto exigido para aprovação é de 50% da pontuação total.  

1.4. Em caso de reprovação, o aluno deverá submeter-se ao Exame de Proficiência em língua inglesa subseqüente. 

1.5. O aluno poderá submeter-se ao Exame de Proficiência em língua inglesa no máximo duas vezes. 

VI – DISCIPLINAS 

O credenciamento de disciplinas e de docentes responsáveis por disciplinas é baseado em parecer de assessor 

designado pela CCP, ressaltando a formação acadêmica e a experiência do docente responsável em ensino de 

Matemática adequadas aos objetivos pedagógicos do programa. 

VII – CANCELAMENTO DE TURMAS DE DISCIPLINAS 

O cancelamento de disciplinas se dará caso não seja atingido o número mínimo de 1 (um) aluno ou por solicitação 

justificada do docente responsável pela disciplina, no prazo máximo de 15 dias antes do início das aulas. A CCP terá 45 

dias para análise da solicitação. 

VIII – EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 O objetivo específico do Exame de Qualificação é aferir se os conhecimentos do aluno em disciplinas básicas do 

curso são suficientes para certificar a qualificação do aluno nos conhecimentos matemáticos do curso e para o 

desenvolvimento de sua dissertação.  

 O Exame de Qualificação se dá por meio de um Exame Nacional de Qualificação que consiste num único exame 

escrito versando sobre o conteúdo das quatro disciplinas obrigatórias do programa oferecidas no primeiro ano do 

curso. A elaboração e correção do Exame Nacional de Qualificação são de responsabilidade do Conselho Gestor do 

Programa de Mestrado Profissional em Rede Nacional (PROFMAT) e a sua aplicação é de responsabilidade de uma 

Comissão Examinadora local formada por três professores corpo docente do Programa de Mestrado Profissional em 

Matemática indicados pela CCP do programa.   
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 O aluno deve se inscrever no Exame de Qualificação em até sessenta por cento do prazo máximo para a conclusão 

do curso. O exame deverá ser realizado em até cento e vinte dias após a data de inscrição.  

 O Exame de Qualificação será oferecido semestralmente.  

 O aluno reprovado deverá inscrever-se no Exame de Qualificação subseqüente e submeter-se novamente ao 

Exame Nacional de Qualificação em prazo não superior a cento e oitenta dias contados a partir data de realização 

do primeiro exame.   

 Após ter sido aprovado nas quatro disciplinas obrigatórias oferecidas no primeiro ano do curso, e dentro do período 

de integralização do mesmo, cada aluno pode realizar o Exame Nacional de Qualificação, ou seja, é necessário 

cumprir 20 (vinte) créditos em disciplinas obrigatórias do primeiro ano da grade curricular para realizar o Exame de 

Qualificação. 

IX – PASSAGEM DO MESTRADO PARA O DOUTORADO DIRETO 

Não se aplica. 

X – DESEMPENHO ACADÊMICO E CIENTÍFICO INSATISFATÓRIO 

Com base em relatório anual de atividades apresentado pelo aluno e acompanhado de parecer do orientador até 20 de 

dezembro de cada ano, o desempenho do aluno será classificado pela CCP como satisfatório ou insatisfatório. O 

relatório onde conste uma reprovação será considerado insatisfatório. Além do estabelecido pelo Artigo 54 do 

Regimento da Pós-Graduação da USP, o aluno com dois relatórios considerados insatisfatórios será desligado do 

Programa. 

XI – ORIENTADORES E COORIENTADORES 

O corpo docente do Programa de Mestrado Profissional em Matemática deve ser composto por docentes com grau de 

doutor em Matemática e experiência em ensino de Matemática adequada aos objetivos pedagógicos do programa. 

XII – PROCEDIMENTO PARA DEPÓSITO 

No ato do depósito da dissertação no Serviço de Pós-Graduação que anota nos exemplares a data do recebimento, o 

aluno deverá entregar os seguintes documentos: 

 5 exemplares da dissertação impressos frente e verso; 

 Formulário de sugestão para a composição da comissão julgadora, preenchido e assinado pelo coordenador local 

do Programa de Mestrado Profissional em Matemática; 

 Cópia digital contendo a dissertação, o resumo e o “abstract” da dissertação; 

 Formulário de autorização para divulgação na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP 

(www.teses.usp.br) preenchido e assinado; 
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 Formulário da CAPES de teses e dissertações preenchido. 

XIII – NOMENCLATURA DO TÍTULO 

O aluno que conclui o curso de mestrado profissional oferecido pelo Programa de Mestrado Profissional em Matemática 

recebe o título de Mestre em Ciências – Programa de Mestrado Profissional em Matemática.  

XIV – OUTRAS NORMAS 

Não são computados créditos especiais previstos no Art. 65 do Regimento de Pós-Graduação da USP. 


