
Rio Grande,  12 de março de 2021.

1) LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS NO EXAME NACIONAL DE ACESSO AO 
PROFMAT – FURG/2021

Lista preliminar de candidatos, em ordem alfabética,  da Rede Pública de Ensino Básico 
aprovados:

ANA PAULA FOSS 

IARTE HACK 

MARA LÚCIA RADTKE KRUSCHARDT 

Lista  de candidato, em ordem alfabética,  da Rede Privada de Ensino Básico aprovado:

CARLA NUERNBERG GAVA DE MELO 

2) MATRÍCULA

De acordo com a Deliberação 025/2020 - FURG, artigo décimo, a matrícula será realizada  de 
forma ONLINE:

Dia  15/03/2021
Horário: 13h:30m  - 14h:30m 
link: https://meet.google.com/myf-gvot-iwg

Os seguintes documentos para matrícula são necessários:

a) Preencher o formulário de Ficha de Matrícula do Aluno. 
b) Cópia autenticada do diploma de graduação.
c) Foto 3x4 recente, pode ser digital.
d) Cópia do RG, CPF e do título de eleitor.
e) Cópia do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral.
f) Cópia do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar para os candidatos do sexo masculino.
g) Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento. 
h) Declaração do Diretor da escola, com firma reconhecida e com data anterior máxima de trinta 
dias, de que se encontra atuando na docência de Matemática na Educação Básica.

Para candidatos aprovados da  Rede Pública de Ensino Básico:
i) Comprovante que atua na docência de Matemática na Rede Pública de Ensino Básico por meio de
Contracheque ou Declaração da Secretaria de Educação (estadual ou municipal) com data  anterior 
máxima de 30 dias ou Ato de Nomeação (no Diário Oficial).

 Os documentos solicitados  nos itens (a) até (i), exceto item (c),  para candidatos da Rede Pública 
de Ensino Básico  e  documentos solicitados nos itens (a) até (h), exceto item (c), para candidatos da
Rede Privado de Ensino Básico deverão ser enviados:
* uma cópia digitalizada para o e-mail: profmat@furg.br até dia 15/03/2021.
* os originais, através dos Correios, com aviso de recebimento (AR), para o endereço: Coordenação

mailto:profmat@furg.br


do PROFMAT - FURG (Profª. Drª Fabiana Travessini de Cezaro)
Protocolo da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Av. Itália, s/n - Km 8 - Carreiros, Rio Grande – RS, 96203-900.

Data de postagem limite: 15/03/2021.

3) CANDIDATOS À BOLSA: 

Além dos documentos solicitados no item 2,  para solicitar a bolsa de estudos deve enviar:

I - Comprovar efetiva docência de Matemática na rede pública de ensino básico mediante 
declaração do diretor da escola, com firma reconhecida e com data anterior máxima de 30 (trinta) 
dias;
II - Comprovar que pertencem ao quadro permanente de servidores da rede pública de ensino;
III - Comprovar que obtiveram aprovação em estágio probatório;
IV - Comprovar que têm rendimentos brutos mensais inferiores ou iguais a R$ 7.000,00 (sete mil 
reais); incluindo todas as remunerações do candidato, mediante contracheque, ou equivalente, com 
data anterior máxima de 30 (trinta) dias;

Os documentos solicitados nos itens (I) à (IV) deverão ser enviados:
* uma cópia digitalizada para o e-mail: profmat@furg.br até dia 15/03/2021.
* os originais, através dos Correios com aviso de recebimento (AR), para o endereço: Coordenação 
do PROFMAT - FURG (Profª. Drª Fabiana Travessini de Cezaro)
Protocolo da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Av. Itália, s/n - Km 8 - Carreiros, Rio Grande – RS, 96203-900.. Data de postagem limite: 
15/03/2021.

 Observar as normas para concessão de bolsas Capes disponível em
 https://ena.profmat-sbm.org.br/EDITAL-12-ENA-2021.pdf, 
anexo 4, páginas 29, 30 e 31.
Termo de compromisso devidamente preenchido e assinado (somente para bolsistas), ainda não está
disponível pela coordenação nacional,  avisaremos.

4) AVISOS GERAIS 
No primeiro semestre de 2021, o PROFMAT  - FURG ofertará as disciplinas:

MA11 -   NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS. 
Bibliografia:  “Números e funções reais”, autor Elon Lages Lima, 1a Edição, Rio de Janeiro,  
Editora SBM, 2013.
https://loja.sbm.org.br/index.php/colecoes/sbm/colecao-profmat.html

MA12 – MATEMÁTICA DISCRETA 
Bibliografia: “Matemática Discreta”, autores Augusto Cesar Morgado e Paulo Cesar Pinto 
Carvalho, 2a Edição, Rio de Janeiro, Editora SBM, 2015.
https://loja.sbm.org.br/index.php/colecoes/sbm/colecao-profmat.html

Recomendamos que o aluno matriculado adquira estas bibliografias.
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