
 

 

 

RESULTADO - MESTRADO - PROCESSO SELETIVO PROFMAT - EDITAL 2022 

 
 
APROVADOS (EM ORDEM ALFABÉTICA) 

 
CELSO RICARDO FERREIRA 

DARLIS APARECIDO DA SILVA 

MARCIO LUIZ GONCALVES JUNIOR 

PAULA GONZALEZ ADOLFO BORTOLATO 

RAFAEL SANTOS FONSECA 

TAISA PEREIRA LIMA 

VITOR DA CUNHA PRESCINATO 

 

 
LISTA DE ESPERA (POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO) 

 
PAULO HENRIQUE GOMES 

LUIS ANTONIO ALCANTARA OLIVEIRA 

THIAGO DE ANDRADE FIGUEIREDO 

INGRID AYUMI UEMURA 

PATRÍCIA HIDEKO HAMA MIYASHIRO 

 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES – LEIA ATÉ O FINAL: 

 Candidatos em lista de espera deverão aguardar o contato do Serviço de Pós-Graduação, 
caso  venham a ser convocados para matrícula.   

 Aos candidatos cujos nomes constem em uma das duas listas: solicitamos que nos enviem 
uma  mensagem manifestando o interesse na vaga, endereçada ao e-mail <profmat@icmc.usp.br>, 
até o  dia 02/01/2022.  

 Devido ao quadro atual de pandemia, a apresentação das informações e documentos de 
matrícula  será realizada de forma virtual, através de um formulário cujo link de acesso será 
enviado via e-mail até o próximo dia 22/12/2021.  



 

 

 

 O período de matrícula para candidatos aprovados na primeira lista ocorrerá entre os 
dias 03/01/2022 e 06/01/2022.  

 
 A convocação do(s) candidato(s) da lista de espera está prevista para o dia 07/01/2022, caso 

haja  disponibilidade de vaga(s). A matrícula deste(s) candidato(s) deverá ocorrer impreterivelmente 
no  dia 11/01/2022, também de forma virtual. 
 

 Informamos que os documentos necessários para matrícula estão listados na página a seguir, a  partir 
da opção “Matrícula – Procedimento”: https://icmc.usp.br/pos-graduacao/profmat/para-alunos 

 

 Em acordo com o item 8.1.1 do Edital do ENA-2022, informamos que além dos documentos indicados 
na página citada anteriormente, é necessário apresentar uma 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, sendo dispensado o reconhecimento de firma se Diretor de 
escola da rede pública; e também o arquivo (PDF) do currículo registrado na Plataforma de Educação 
Básica da CAPES. 
 


