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APROVADOS (EM ORDEM ALFABÉTICA) 

 
ADRIANO MELO FIGUEIRÓ 
DENISE FREITAS PELICIA 
EVANDRO RIBEIRO BARBOSA 
JOSÉ VICTOR BARBOSA JARDIM CASTRO 
JULIO MANOEL DE CAMPOS SOUZA 
LUCAS DINIZ BARBOSA DE LIMA 
MARCIO GODOY ZANCHETIN 
ROBERTO PAULO DA SILVA 
VINICIUS DOS SANTOS IGNÁCIO 
WELLINGTON PEREIRA DAS VIRGENS 
 
 
LISTA DE ESPERA (POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO) 

 
MATHEUS GIUNTI 
THAIS MARSON 
ÍCARO MARQUES DE MELLO 
 
 
 

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 14/03/2021. 
 

 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 15/03/2021. 
 

 O período de matrícula para candidatos aprovados na primeira lista ocorrerá entre os dias 
15/03/2021 e 18/03/2021. 
 

 A convocação do(s) candidato(s) da lista de espera está prevista para o dia 19/03/2021, caso haja 
disponibilidade de vaga(s). A matrícula deste(s) candidato(s) deverá ocorrer impreterivelmente no 
dia 22/03/2021, também de forma virtual. 
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 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-2021, informamos que além dos documentos 
indicados no arquivo citado 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, sob pena de desclassificação. 

https://icmc.usp.br/pos-graduacao/profmat/para-alunos

