
EDITAL PROCESSO SELETIVO – ME MATEMÁTICA (Processo Sele8vo: primeiro semestre de 2021) 

A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universida-
de de São Paulo (FFCLRP-USP) torna público que estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos 
para o curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em MatemáJca (PPGM) referente ao 1º semes-
tre de 2021 e estabelece abaixo as normas para o referido processo seleJvo em conformidade com o Regu-
lamento do Programa de Pós-Graduação em MatemáJca (Resolução CoPGr 5899 de 05/12/2019) e o Regi-
mento da Pós-Graduação da Universidade de São Paulo (Resolução 7493 de 27/03/2018). Serão oferecidas 
20 (vinte) vagas para o conjunto de linhas de pesquisa do PPGM, nas quais o aluno desenvolverá sua dis-
sertação de mestrado, não sendo obrigatório o preenchimento total das vagas. 

1. Disposições Gerais 
1.1. O processo seleJvo será realizado em uma única etapa. 
1.2. Poderão parJcipar do processo seleJvo candidatos que apresentem os documentos constantes no 
item 2.2. 
1.3. Os candidatos selecionados somente poderão realizar a matrícula se, conforme disposto no item 4, até 
a data de matrícula completarem cursos de graduação (ou seja, Jverem colação de grau realizada até a 
data de matrícula). 
1.4. O estudante de mestrado que cumprir todas as exigências do curso receberá o Título de Mestre em 
Ciências – Programa: MatemáJca. 
1.5. A realização do processo seleJvo será coordenada e implementada por uma Comissão de Processo Se-
leJvo, indicada pela Comissão Coordenadora do Programa.  

2. Inscrição 
2.1. As inscrições para o processo seleJvo deverão ser efetuadas entre a publicação desse edital no diário 
oficial até as 23h59 do dia 08/01/2021, pelo próprio candidato, por via eletrônica, encaminhadas ao ende-
reço ppgm@ffclrp.usp.br. Tais informações estarão fixadas no siJo do Programa hdps://dcm.ffclrp.usp.br/
ppgm  
2.2. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher os formulários solicitados e anexar os documentos 
digitalizados no formato pdf, conforme relação abaixo: 
- Formulário de inscrição - (hdp://www.ffclrp.usp.br/ – Pós-graduação – Formulários – Inscrição – Pos-Gra-
duação) 
- CerJdão de Nascimento ou de Casamento 
- Cédula de IdenJdade – RG (não é aceita a carteira de habilitação para fins acadêmicos) 
- CPF 
- Título de Eleitor 
- CerJficado de Reservista (para candidatos do sexo masculino) 
- Passaporte para os candidatos estrangeiros 
- Digitalização frente e verso do diploma de curso superior ou cerJficado de conclusão com colação de grau 
ou declaração da InsJtuição de Ensino de que o candidato cursa o úlJmo semestre 
- Histórico escolar da graduação em documento oficial, emiJdo e assinado por Secretaria Acadêmica, Co-
ordenação do Curso ou com cerJficação digital, contendo todas as disciplinas cursadas (com ou sem apro-
vação), eventuais trancamentos, os critérios de aprovação (nota mínima), carga horária total e a média final 
do candidato no curso de graduação 

mailto:ppgm@ffclrp.usp.br
https://dcm.ffclrp.usp.br/ppgm
https://dcm.ffclrp.usp.br/ppgm


- Curriculum La+es (não serão aceitos outros modelos); 
- Uma carta de recomendação confidencial, emiJda por professor ou pesquisador com Jtulação mínima de 
doutor, segundo os padrões de formulário disponível no síJo do programa, enviada diretamente pelo pro-
fessor ou pesquisador para ppgm@ffclrp.usp.br até as 23h:59 do dia 08/01/2021.     
- Histórico escolar de curso de pós-graduação em documento oficial, contendo todas as disciplinas cursadas 
(com ou sem aprovação), eventuais trancamentos, bem como os conceitos obJdos nas disciplinas (somen-
te para candidatos que tenham cursado pós-graduação anteriormente). 
2.3. É responsabilidade do candidato submeter e enviar sua inscrição; inscrições não submeJdas ao térmi-
no do período de inscrição serão desconsideradas. É responsabilidade do candidato realizar a inscrição com 
endereço eletrônico válido e que acesse periodicamente. 
2.4. Após a submissão da inscrição, a secretaria do Programa enviará por e-mail a confirmação da inscrição 
do candidato no processo seleJvo. Caso o candidato não receba esta confirmação, é responsabilidade do 
candidato entrar em contato com a secretaria do programa em ppgm@ffclrp.usp.br. 
2.5. Candidatos com alguma deficiência e que necessitem de condições especiais para a realização das pro-
vas deverão apresentar os seguintes documentos: 
2.5.1. Preencher o requerimento específico encontrado no link: (hdp://www.ffclrp.usp.br/ – Pós-graduação 
– Formulários – Inscrição – Req. candidato com deficiência PPGM) e encaminhá-lo por email para 
ppgm@ffclrp.usp.br, datado e assinado no ato da inscrição, dirigido à Secretaria do PPGM.  
2.5.2. Laudo Médico atualizado, atestando o Jpo e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID) e/ou Código Internacional de 
Funcionalidade (CIF).  
2.5.3. O Laudo Médico deverá conter o nome e o documento de idenJdade (RG) do candidato, assim como 
a assinatura, o carimbo e o nº CRM do profissional. 

3. Processo Sele8vo e Critérios avalia8vos 
3.1. A seleção será coordenada por uma Comissão de Processo SeleJvo, indicada pela Comissão Coordena-
dora do Programa. 
3.2. O curso de Mestrado está aberto a alunos graduados em nível superior ou alunos que na data de ma-
trícula já tenham colado grau em cursos de MatemáJca ou cursos de áreas afins. 
3.2.1.  Caberá à Comissão de Processo SeleJvo analisar as áreas afins dos inscritos. 
3.2.2. O candidato que não se enquadrar no item 3.2 será desclassificado do processo seleJvo. 
3.3. A admissão no Mestrado em MatemáJca da FFCLRP será feita por processo seleJvo com base nos se-
guintes quesitos e pesos: 
• Formação acadêmica (histórico escolar do curso de graduação e do curso de pós-graduação Stricto 

Sensu, se houver), com o peso 40%; 
• Curriculum Vitae – conforme Plataforma Lades (aJvidades acadêmicas, de pesquisa e profissionais), 

com peso 30%; 
• Excepcionalmente, devido à pandemia causada por Sars-CoV-2, a prova escrita será subsJtuída por 

arguição oral, tendo este resultado peso 30%. 
3.4. Os candidatos serão noJficados sobre dia e horário da arguição oral por meio do e-mail uJlizado no 
processo de inscrição (item 2.2) no dia 11/01/2021. A arguição oral será realizada no período de 
13/01/2021 a 15/01/2021. A arguição oral será individual, para cada candidato, com duração máxima de 
30 minutos.  Cada arguição oral será aplicada por ao menos um membro da Comissão de Processo SeleJvo 
de forma online (usando Google Meet ou Skype). A arguição será gravada, mediante autorização do(a) can-
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didato(a), com vistas a documentar o processo avaliaJvo. Durante arguição oral, cada candidato responde-

rá questões técnicas elaboradas pelo membro responsável a respeito da temáJca: “Topologia na reta real e 
funções conrnuas”, indicando-se a seguinte referência: Elon Lages Lima (2016). Análise Real - Volume 1 - 
Funções em uma variável, Coleção MatemáJca Universitária, IMPA. 
3.5. A Comissão de Processo SeleJvo analisará os documentos anexados no momento da inscrição, não 
sendo permiJdos o encaminhamento ou a alteração de informações e documentos após o período de ins-
crições estabelecido no item 2.1 deste edital. 
3.6. O candidato que não apresentar as informações e os documentos obrigatórios constantes no item 2.2 
será desclassificado do processo seleJvo. 
3.7. Desde que obedecido o disposto no item 3.6 deste edital, caso algum dos itens de avaliação não seja 
atendido ou não conste na documentação exigida na inscrição, o candidato ficará com nota zero no item de 
avaliação do quesito em questão, mas não será desclassificado. 
3.8. Notas de 0 (zero) a 10 (dez) serão atribuídas aos quesitos constantes no item 3.3 deste edital. 
3.9. Para ser classificado, o candidato deve alcançar no mínimo 60% do total de pontos, seguindo a distri-
buição de pesos indicada no item 3.3 deste edital. 
3.10. Os candidatos serão classificados por nota decrescente. 
3.11. A divulgação do resultado final, lista de candidatos aprovados (convocados para a matrícula dentro do 
número de vagas esJpulado neste edital) ocorrerá no dia 19/01/2021 e será feita no síJo do Programa in-
formado no item 2.1. 
3.12. A aprovação neste processo seleJvo não garante qualquer vantagem para eventuais editais subse-
quentes. 

4. Matrícula 
4.1. A data da matrícula no curso de Mestrado em MatemáJca da FFCLRP será comunicada no siJo do Pro-
grama hdps://dcm.ffclrp.usp.br/ppgm, com a entrega da documentação conforme relação abaixo: 
a) Formulário de matrícula preenchido (hdp://www.ffclrp.usp.br/ – Pós-graduação – Formulários – Matrí-
cula – Ingressantes Mestrado) 
b) Uma foto 3 x 4 no formato JPEG 
c) CerJficado de conclusão do curso superior de graduação com data da colação de grau anterior ou igual à 
data da matrícula (para candidatos que não haviam concluído a graduação no momento da inscrição); 
Para candidatos estrangeiros acrescentar: 
- Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou comprovante de agendamento do Registro Nacional Migratório 
(RNM), de acordo com a circular 33/2011 da PRPG; 
- Visto temporário, MERCOSUL ou permanente; 
- Passaporte com indicação de entrada no Brasil com data anterior ou igual à matrícula. 
4.2. Devido à pandemia Sars-CoV-2, enquanto os funcionários esJverem em Teletrabalho (Lei 
13.979/2020), o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Pós-Graduação por meio do e-mail 
posgraduacao@listas.ffclrp.usp.br para verificar se a matrícula deverá ser realizada de modo presencial ou 
remoto. 
4.2.1. Modo presencial: o candidato realizará a matrícula pessoalmente ou por procuração, comparecendo 
à Rua Clóvis Vieira, casa 37, Campus da USP de Ribeirão Preto, das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 ho-
ras; ou via correio, endereçada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – Serviço de 
Pós-Graduação (Endereço: Avenida Bandeirantes, 3900, Campus da USP -  Ribeirão  Preto  –  SP,  CEP:  
14040-901).  Documentos   que   chegarem  pelo  correio  após a data limite serão indeferidos. 
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4.2.2. Modo remoto: o candidato deverá enviar a documentação via internet, com todos os documentos 
em formato PDF (cada documento em um arquivo separado) para o e-mail posgraduacao@listas.ff-
clrp.usp.br. 
4.2.3. No caso de matrícula presencial, se o candidato não puder realizá-la pessoalmente, será possível 
fazê-la por meio de procurador, com procuração simples, sem necessidade de reconhecimento em cartório. 
A procuração deve ser clara quanto aos poderes que detém o procurador e este deverá apresentar o do-
cumento de idenJficação (com foto) indicado na  procuração.  
4.3. Os candidatos estrangeiros somente poderão ser admiJdos e manJdos nos cursos de Pós-Graduação 
oferecidos pela USP quando apresentarem o documento de idenJdade válido e visto temporário ou per-
manente que os autorize a estudar no Brasil. O visto temporário tem validade máxima de 60 dias e após 
este prazo o estudante deve entregar o número do RNM (Registro Nacional Migratório), caso contrário será 
desligado do programa. 
4.3.1. Os candidatos estrangeiros que pretendem realizar estudos por mais de um ano deverão apresentar 
no Serviço de Pós-Graduação, no úlJmo mês de vigência do seu visto, comprovante de solicitação de pror-
rogação da sua estada no país.  
4.4. Após o período de matrícula, haverá convocação da lista de espera, caso haja candidatos nesta lista e 
caso haja vagas ociosas a serem preenchidas. A data de matrícula dos alunos da lista de espera, caso haja, 
será de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias após o úlJmo dia de matrícula dos candidatos aprovados na 
lista referente ao número de vagas disponíveis.  
4.5. O candidato que não cumprir as exigências da documentação especificadas neste edital não poderá se 
matricular no PPGM. Neste caso fica sem efeito o resultado do candidato no processo de seleção. 

5. Recursos 
5.1. Recursos e quesJonamentos que visem à alteração do resultado final serão recebidos em até 10 (dez) 
dias após a divulgação do resultado final. 
5.2. O período de recursos será único e independente da posição do candidato. 
5.3. Após o término do prazo de recurso não serão recebidos quesJonamentos visando à alteração do re-
sultado por qualquer moJvo. 
5.4. Os recursos deverão ser enviados para o endereço eletrônico da secretaria do programa informado no 
item 2.4 com o assunto “Recurso – Processo SeleJvo PPGM”. O candidato deverá se idenJficar na mensa-
gem, com nome  completo e indicar objeJvamente seu quesJonamento e seu pedido de recurso. 
5.5. Somente o próprio candidato poderá entrar com recurso acerca das suas notas e/ou posição no pro-
cesso seleJvo. 
5.6. O recurso, que será recebido apenas por escrito e no endereço ppgm@ffclrp.usp.br deverá ser enviado 
a parJr do mesmo endereço eletrônico fornecido na inscrição do candidato; o recurso enviado de endere-
ços eletrônicos disJntos ao fornecido na inscrição do candidato será desconsiderado. 
5.7. Todos os recursos, acarretando ou não em alteração da posição na lista de classificação e/ou nota, se-
rão analisados e respondidos nos respecJvos endereços eletrônicos dos candidatos. 

6. Disposições Finais 
6.1. Os prazos do edital que se encerrem em dias não úteis serão automaJcamente prorrogados para o 
próximo dia úJl. 
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6.2. A inscrição do candidato no presente processo seleJvo implica na aceitação das normas e instruções 
para o processo de seleção conJdas neste edital e nos comunicados já emiJdos ou que vierem a ser públi-
cos. 
6.3. Todas as informações referentes ao processo seleJvo estarão disponíveis no síJo do programa infor-
mado no item 2.1. É responsabilidade do candidato acessá-lo, não cabendo alegação posterior de desco-
nhecimento de informações ali disponibilizadas. 
6.4. O PPGM não se responsabiliza pelo não preenchimento da inscrição por moJvo de ordem técnica refe-
rente aos computadores, falhas de comunicação, congesJonamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados e documentos. Não se responsabiliza também 
por qualquer Jpo de problema ou crime cibernéJco que resulte na não efeJvação da inscrição. 
6.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Programa.


