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A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Coordenação do Mestrado Acadêmico em 
Matemática, nos termos da Legislação em vigor, tornam público, para 
conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições para seleção 
ao MESTRADO ACADÊMICO EM MATEMÁTICA, para o primeiro semestre do 
ano de 2013. 
 
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO:  
 
Álgebra, Análise, Geometria e Topologia e Matemática Aplicada. 
 
LINHAS DE PESQUISA: 
 
Análise Funcional, Equações Diferenciais Parciais, Geometria Algébrica, 
Otimização, Sistemas Dinâmicos e Teoria Geral de Partículas e Campos. 
 
 
1- CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:  
 
Portadores de diploma de graduação em Matemática ou áreas afins.  
 
2- PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO:  
 
As inscrições serão realizadas no período de 08 de abril a 12 de abril de 2013, 
nos dias úteis, no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h, na Secretaria do 
Mestrado Acadêmico em Matemática, ou poderão ser enviadas pelos Correios, 
por meio do Serviço Sedex, com data de postagem até 12 de abril de 2013 para 
o endereço: Mestrado Acadêmico em Matemática, Secretaria do Instituto de 
Ciências Exatas, Campus Universitário da UFJF, s/n, Bairro São Pedro, Juiz de 
Fora – MG, CEP 36036-900.  
 
3- DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:  
 
Para se inscrever, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia do diploma de graduação. 
b) Fotocópia do histórico escolar do curso de graduação. 
c) 2 (duas) cartas de recomendação,  preenchidas  em formulário próprio, 
disponível no site  http://www.ufjf.br/mestradomatematica/formularios/ a serem 
enviadas diretamente à secretaria do Mestrado Acadêmico em Matemática. 
d) Ficha de inscrição, devidamente preenchida, disponível no site 
http://www.ufjf.br/mestradomatematica/formularios/  
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e) Memorial devidamente preenchido (disponível em: 
http://www.ufjf.br/mestradomatematica/formularios/); 
f) Fotocópia da Cédula de Identidade e de documento comprobatório de 
inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF). Os candidatos estrangeiros 
deverão apresentar os documentos exigidos pela legislação específica. 
g) Fotocópias de documentos comprobatórios de estar em dia com as 
obrigações eleitorais e militares, quando for o caso. 
h) 1 (uma)  foto recente 3x4. 
 
 
4- NÚMERO DE VAGAS:  
 
Serão oferecidas até 3 (três) vagas. 
 
5- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
A seleção dos candidatos constará de análise do histórico escolar, das cartas de 
recomendação e do memorial. 
 
 
6- INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS:  
 

Página do Programa: www.ufjf.br/mestradomatematica;  
E-mail: mestrado.matematica@ufjf.edu.br;  
Telefone. : (0xx32) 2102-3328. 
 
 
 

Juiz de Fora, 02 de Abril de 2013. 
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