
 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

Edital de Seleção de Candidatos para o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 
Matemática com ingresso no 1º semestre de 2021 

  

1. Todas as informações referentes ao processo de Seleção de Candidatos para o Programa de 
Mestrado Profissional em Ensino de Matemática do IME-USP do primeiro semestre de 2021 
serão divulgadas na página web oficial deste Edital de Seleção cujo endereço é 
https://www.ime.usp.br/pos-mpem/edital. 

  

2. São oferecidas 30 vagas para ingresso no Programa a partir do primeiro semestre de 2021, 
não havendo obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas. 

  

3. As inscrições deverão ser realizadas unicamente através do preenchimento do formulário 
eletrônico (on-line) Formulário de inscrição (https://forms.gle/RTuHcwNipWnvn8vs9). Os 
documentos necessários são:  

  

a. Formulário de inscrição preenchido;  

b. RG, CPF, ou passaporte (no caso de candidato estrangeiro), diploma ou certificado de 
conclusão de curso superior, histórico escolar oficial do curso de graduação; 

 c. Curriculum vitae; 

 d. Comprovação de atuação profissional na Educação Básica se for o caso. 

  

4. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 16 de novembro de 2020. Não serão aceitas 
inscrições presenciais ou por via postal. 

  

5. O processo seletivo de candidatos para o Programa será conduzido pela Comissão 
Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática (CCP-MPEM), 
e consistirá em duas etapas descritas a seguir. 
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6. Etapa 1: avaliação da documentação enviada. Serão homologadas as inscrições adequadas 
às características do público a que o Programa  se destina, considerando: 

a. a experiência como professor de Matemática; 

b. a descrição das motivações, das perspectivas profissionais pretendidas com o curso e da 
disponibilidade de tempo semanal para dedicação ao Programa, cujas aulas das disciplinas 
são, predominantemente, às terças e quintas à tarde; 

c. o curriculum vitae e o histórico escolar. 

  

7. O resultado da primeira etapa do processo seletivo desse processo será divulgado até 16 de 
dezembro de 2020 na página oficial deste Edital de Seleção. 

  

8. Etapa 2: Prova Escrita. Os candidatos, cujas inscrições forem homologadas, realizarão uma 
Prova Escrita, à qual será atribuída uma nota entre 0 e 10,0, versando sobre os conteúdos de 
disciplinas do curso de Licenciatura do IME. A prova é eliminatória e a nota mínima para 
seleção para o Programa é 7,0 (sete). As disciplinas e as respectivas referências básicas para 
essa prova são listadas a seguir: 

 MAT1351(Cálculo para funções de uma variável real I)  

G.F. Simmons, Cálculo com Geometria Analítica, Vol. I, Mc.Graw-Hill, São Paulo, 1987; 

MAT1352 (Cálculo para funções de uma variável real II)  

G.F. Simmons, Cálculo com Geometria Analítica, Vol. I, Mc.Graw-Hill, São Paulo, 1987; 

MAT0120 (Álgebra I para a Licenciatura)  

Polcino Milies & S.P. Coelho, “Números: Uma Introdução à Matemática”, 2a. ed., EDUSP, São 
Paulo, 2000; 

MAT0230 (Geometria e Desenho Geométrico I)  
Antonio Caminha Muniz Neto, Tópicos de Matemática Elementar, Vol.2: Geometria Euclidiana, 
Editora SBM, Rio de Janeiro, 2a Ed. 2013. 

 

Os programas das disciplinas acima estão disponíveis em https://uspdigital.usp.br/ 
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ii. Exame da documentação entregue na inscrição com avaliação da adequação do candidato 
às características do público a que o curso se destina. Serão analisados: 

(a) a experiência como professor de Matemática na Educação Básica ou na Educação de 
Jovens e Adultos; 

(b) a descrição das motivações, das perspectivas profissionais pretendidas com o curso e da 
disponibilidade de tempo semanal para dedicação ao programa; 

(c) o curriculum vitae e o histórico escolar. 

 

9. A Prova Escrita está prevista para ser aplicada em fevereiro de 2021. A data, a forma de 
aplicação e demais condições acerca da Prova Escrita, bem como a data de divulgação do 
resultado final, serão informadas oportunamente na página oficial deste Edital de Seleção. 

 

10. Os candidatos selecionados farão matrícula para ingressar no primeiro semestre de 2021, 
em datas e condições descritas na página oficial deste Edital de Seleção. 

 

11. Casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora do Programa de Mestrado 
Profissional em Ensino de Matemática do IME-USP. 
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