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EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL

PARA INGRESSO NO 2º SEMESTRE/2021

O  Instituto  de  Matema� tica,  Estatí�stica  e  Computaça� o  Cientí�fica  da  Unicamp,  torna  pu� blica  a
abertura  das  inscriço� es  para o Processo Seletivo do curso de Mestrado Profissional  em Matema� tica
Aplicada e Computacional.

Este  edital  foi  aprovado  pela  Comissa� o  de  Po� s-Graduaça� o  do  Mestrado  Profissional  em
Matema� tica  Aplicada e Computacional  em reunia� o  do dia  23 de junho de 2021,  e  em seguida,  pela
Comissa� o de Po� s-Graduaça� o do IMECC, em reunia� o realizada no dia 25 de junho de 2021.

O Mestrado Profissional  em Matema� tica Aplicada e Computacional  do IMECC-Unicamp visa a
capacitaça� o de pessoal para a pra� tica profissional avançada e transformadora em Matema� tica Aplicada e
Computacional, atrave�s do aprimoramento do profissional para o exercí�cio do magiste�rio superior ou
tecnolo� gico bem como para atuar em atividades te�cnico-cientí�ficas e de inovaça�o em diversas a� reas .

O  princí�pio  norteador  do  curso  e�  o  de  desenvolver  os  conteu� dos  de  Matema� tica  em  ní�vel
superior,  de  forma  aprofundada  e  com  aplicaço� es  em  diversas  a� reas,  propiciando  uma  perspectiva
ampla  dos  mesmos  que  contemple  a  interdisciplinaridade  com  a  incorporaça�o  de  recursos
computacionais. 

As  disciplinas  do curso  sera�o  presenciais,  oferecidas  no IMECC-Unicamp,  em Campinas-SP e
concentradas em duas semanas intensivas, uma no começo outra mais no final de cada perí�odo letivo.
Com isto, e�  possí�vel que os alunos se organizem para conciliar suas atividades profissionais com este
mestrado. Nestas disciplinas sera�  assumido como requisito inicial o conteu� do de matema� tica ministrado
em cursos de graduaça�o nas a� reas de cie1ncias exatas e engenharias.

Para mais informaço� es sobre o mestrado, consultar:

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

1) CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

a) Perí�odo de inscriça�o: de 28/06/2021 a9  21/07/2021.

b) Divulgaça� o dos resultados: ate�  30/07/2021.

2) DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO

As  inscriço� es  para  participaça�o  no  processo  seletivo  do  curso  de  Mestrado  Profissional  em
Matema� tica Aplicada e Computacional devera� o ser feitas, on-line, pelo link:

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/efetuar_login_candidato.xhtml?
code=1497038006922

http://www.ime.unicamp.br/posgrad/mestprof/mestrado-profissional-em-matem%C3%A1tica-aplicada-e-computacional
http://www.ime.unicamp.br/posgrad/mestprof/mestrado-profissional-em-matem%C3%A1tica-aplicada-e-computacional
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2.1) RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO:

Enviar, ate�  o dia 21/07/2021, uma co� pia digitalizada (exclusivamente em pdf) dos documentos
abaixo relacionados, em arquivo u� nico de tamanho ma�ximo de 3 MB, atrave�s do link:

http://www.ime.unicamp.br/posgrad/inscricao

I – Ficha de inscriça� o, gerada pelo Sistema de Gesta� o Acade1mica (SIGA), em formato pdf.

II – Histo� rico escolar completo da graduaça� o – em pdf.

III – Currí�culo – em pdf.

IV – Diplomas universita� rios – em pdf.

V – Carta de interesse de ate�  duas pa�ginas (em pdf), abrangendo objetivamente os seguintes pontos:

 Razo� es e motivaço� es para cursar este mestrado.

 Perspectivas profissionais apo� s a conclusa� o deste curso.

 Planejamento para cursar o mestrado: tendo em vista a forma de oferecimento do curso
(aulas  presenciais  em  Campinas,  em  dois  mo� dulos  quinzenais  a  cada  semestre).
Apresentar descriça� o sucinta de sua rotina profissional  e da maneira que pretende se
organizar  para cursar o mestrado,  incluindo tempo para estudo,  disponibilidade para
viajar, etc.

3) REGRAS E NORMAS DO PROCESSO SELETIVO

Sera�o oferecidas 10 vagas para ingresso no segundo semestre de 2021. As vagas contemplam
todas  as  a� reas  do  programa  e  na�o  ha�  a  necessidade  de  preencher  todas  elas.  Tal  preenchimento
dependera�  da demanda qualificada.

A  seleça�o  dos  candidatos  inscritos  ao  Mestrado  Profissional  em  Matema� tica  Aplicada  e
Computacional sera�  feita pela Comissa� o de Po� s-Graduaça�o com base na ana� lise conjunta de tre1s itens,
com pesos em destaque:

1 – Currí�culo e histo� rico de graduaça� o (30%);

2 – Carta de interesse de ate�  duas pa�ginas (20%);

3 – Desempenho em disciplinas obrigato� rias do Mestrado Profissional (50%).

Apo� s ana� lise dos itens descritos acima, a Comissa�o podera� :

1 – Aceitar diretamente o candidato como aluno regular;

2 – Aceitar o candidato como aluno especial para cursar disciplinas isoladas.  A passagem para
aluno regular dependera�  do desempenho do aluno nas disciplinas do programa;

3 – Na�o aceitar o candidato.

Campinas, 25 de junho de 2021.

Comissa� o de Po� s-Graduaça� o do Mestrado Profissional em Matema� tica Aplicada e Computacional
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