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A Comissão Coordenadora do PROFMAT – Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional 
da Instituição Associada, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campus Mucuri, 
no exercício de suas atribuições definidas no Artigo 20 da RESOLUÇÃO Nº. 05 - CONSEPE, DE 09 DE 
JULHO DE 2015 torna pública a complementação referente ao EDITAL N° 07, publicado em 30 de 
novembro de 2015 pela Comissão Acadêmica Nacional do PROFMAT. 

1. Número de vagas no PROFMAT/2016 oferecido pela Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, Campus Mucuri: 20 vagas, conforme anexo 02 do edital supracitado. 

2. Serão classificados os candidatos que obtiverem as melhores notas totais, em número igual ao 
número total de vagas disponíveis em cada campus, devendo ser observado, no que couber, 
as regras acerca do sistema de cotas definidas pela própria Instituição Associada selecionada 
pelo candidato, conforme edital supra citado. 
OBS: Não há sistema de cotas para Pós-Graduação na Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, Campus Mucuri. 

3. Dia 29/04/2016: 
a) Será divulgada nesta página (http://profmat.mucuri.ufvjm.edu.br) a lista dos 

candidatos classificados (dentro do número de vagas que são 20) em ordem alfabética.  
b) Será divulgada nesta página a lista dos candidatos aprovados (mas não classificados) 

em ordem decrescente de nota. 
OBS: Será reprovado o candidato que somar menos de 30 (trinta) pontos, conforme edital 
supracitado. 

4. Critérios de Desempate:  
Em caso de empate nas notas totais, o desempate será feito, para fins de classificação 
considerando sucessivamente os candidatos com: 

1° critério: Idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste 

processo seletivo, conforme Artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;  
2° critério: Maior idade (Lei 10.741/03). 

5. No caso em que candidatos classificados não efetuem a sua matrícula nesta instituição, no 
prazo estipulado pela Fase I da matrícula do Edital supracitado, as vagas remanescentes serão 
atribuídas aos demais candidatos aprovados para este campus, respeitada a ordem 
decrescente da nota total e critérios de desempate. 

6. Os casos omissos e eventuais dúvidas quanto à interpretação do Edital supracitado e essa 
complementação, serão resolvidos e esclarecidos pelo Conselho Gestor do PROFMAT, 
excetuando as questões da competência dessa Instituição Associada, que serão dirimidas pela 
própria Instituição. 

Colegiado de Curso do PROFMAT/UFVJM 
Teófilo Otoni, 20/04/2016. 


