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EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO DE INVERNO PARA O CURSO DE  

MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL  

2º SEMESTRE/2016 

 

 O Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp, torna pública a 
abertura das inscrições para o Processo Seletivo de Inverno do curso de Mestrado Profissional em 
Matemática Aplicada e Computacional. 

 O Mestrado Profissional em Matemática Aplicada e Computacional do IMECC - Unicamp visa a 
capacitação de pessoal para a prática profissional avançada e transformadora em Matemática 
Aplicada e Computacional, através do aprimoramento do profissional para o exercício do magistério 
superior e, também, para atuar em atividades técnico-científicas e de inovação. 

 

REQUISITOS DO CANDIDATO 

O INGRESSO DE INVERNO do Mestrado Profissional em Matemática Aplicada e Computacional 
é destinado EXCLUSIVAMENTE para alunos que prestaram o processo seletivo que ocorre no final de 
cada ano letivo e cumprem os seguintes requisitos: 

 Ter aprovação em pelo menos 2 das 4 disciplinas básicas PM001, PM002, PM003, 
PM004, devidamente comprovada através de histórico escolar fornecido pela Unicamp. 

 Ter Coeficiente de Rendimento (CR) de pós-graduação igual ou superior a 2,5. 

Obs: para o ingresso de novos alunos haverá a abertura de processo seletivo no final do ano, 
cujo edital será divulgado durante o segundo semestre de 2016. 

 Para mais informações sobre o mestrado, consultar o link: 

http://www.ime.unicamp.br/posgrad/mestprof/mestrado-profissional-em-matem%C3%A1tica-
aplicada-e-computacional 

 

1) CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO DE INVERNO 

a) Período de inscrição:  23 a 27 de maio de 2016. 

b) Análise: 04 e 08 de julho de 2016. 

c) Divulgação dos resultados: 08 de julho de 2016. 

 

2) DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO 

 As inscrições para o processo seletivo de Inverno do curso de Mestrado Profissional em 
Matemática Aplicada e Computacional deverão ser feitas, on-line, pelo link: 

https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1
381411327391 

http://www.ime.unicamp.br/posgrad/mestprof/mestrado-profissional-em-matemática-aplicada-e-computacional
http://www.ime.unicamp.br/posgrad/mestprof/mestrado-profissional-em-matemática-aplicada-e-computacional
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1381411327391
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1381411327391
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 Os candidatos deverão inserir através do link http://www.ime.unicamp.br/posgrad/inscricao os 

documentos informados no item 2.1 no período de inscrição. Os documentos deverão 

ser enviados exclusivamente em formato pdf, e cada documento em arquivo único de tamanho no máximo 3 

MB.  

A documentação incompleta implicará automaticamente em recusa da inscrição, sem direito a 
recurso. 

2.1) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO: 

I - Ficha de inscrição, emitida pelo link acima, deverá ser preenchida completamente.  Obs. a ficha 
estará disponível online durante o período de inscrição; 

II - Cópia de RG, CPF e diploma de graduação. 

III – Histórico escolar de pós-graduação na Unicamp, onde conste a comprovação de que o canditado 
tem aprovação em pelo menos três, dentre as quatro disciplinas básicas: PM001, PM002, PM003, 
PM004, além de CR ≥ 2,5. Caso a o conceito da disciplina ainda não apareça no histórico, será aceito, 
excepcionalmente uma declaração do professor responsável onde conste o respectivo conceito. 

 

3) REGRAS E NORMAS DO PROCESSO SELETIVO 

A seleção dos candidatos inscritos no processo seletivo de Inverno do Mestrado Profissional 
em Matemática Aplicada e Computacional será feita pela CPPG com base na análise  dos documentos 
apresentados pelo candidato. 

Após análise dos itens descritos acima, a CPPG poderá: 

1 – Aceitar diretamente o candidato como aluno regular 

2 – Não aceitar o candidato como aluno regular 

 

Campinas, 11 de abril de 2016 
Comissão do Programa de Mestrado Profissional em Matemática Aplicada e Computacional 
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica 
Universidade Estadual de Campinas 

http://www.ime.unicamp.br/posgrad/inscricao
https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?code=1381411327391

