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Introdução: 

A seguir se apresenta um resumo sucinto das atividades desenvolvidas pelo PROFMAT ao longo 

do ano de 2011. Este resumo é suplementado por um conjunto completo de documentos 

apresentados em formato eletrônico (Pastas 01 a 15). Com exceção dos relatórios confidenciais 

de visita, toda a informação está disponível no website www.profmat-sbm.org.br.  

 

Sumário de Atividades: 

A decisão do CTC-ES da CAPES aprovando o PROFMAT - Mestrado Profissional em 

Matemática em Rede Nacional foi comunicada à SBM por meio de ofício da DAV-Diretoria de 

Avaliação da CAPES datado de 8 de novembro de 2010 (documentos: Pasta 01). 
 

Entre 19 de novembro e 10 de dezembro de 2010 esteve aberta Chamada da DED-Diretoria de 

Ensino a Distância da CAPES à adesão de Instituições de Ensino Superior ao PROFMAT. O 

Conselho Gestor aprovou a adesão de 47 IES oferecendo 1.192 vagas em 54 polos de 

atendimento presencial (documentos: Pasta 02). 

 

A composição dos órgãos de coordenação nacional foi definida por meio de portarias do 

Presidente da SBM e do Presidente da CAPES (documentos: Pasta 03).  

 

Em 20 e 21 de janeiro de 2011 foi realizado o 1
o
 Encontro Nacional de Coordenadores, na sede 

de CAPES em Brasília, para apresentar o programa à adesão de Instituições Associadas e 

preparar o primeiro Exame Nacional de Acesso. Participaram no Encontro de todas as 

Instituições Associadas, além de membros das Diretorias da CAPES e da SBM (documentos: 

Pasta 04) 

 

O Exame Nacional de Acesso 2011 foi realizado em 19 de fevereiro de 2011, com mais de 20 

mil inscritos: relação candidato vaga aproximada 17/1 (documentos: Pasta 05).  

 

A PORTARIA N
o
 289, DE 21 DE MARÇO DE 2011 do Ministério da Educação cria bolsas de 

estudos da CAPES para o PROFMAT e programas de pós-graduação similares. Ela seria 



posteriormente ajustada por meio da PORTARIA Nº 478, DE 29 DE ABRIL DE 2011 

(documentos: Pasta 06). 

 

Em 2 de abril de 2011 teve lugar a Aula Inaugural do PROFMAT, em cada uma das Instituições 

Associadas e com uma Cerimônia Nacional realizada no IMPA e transmitida ao vivo pela 

internet (documentos: Pasta 07; vídeo da Cerimônia Nacional e fotos da Aula Inaugural em 

diversas Instituições Associadas em http://www.profmat-sbm.org.br/aula_inaugural.asp). 

 

O Semestre 2011.1 teve lugar de 02 de abril a 06 de agosto. Os professores Elon Lages Lima e 

Paulo Cezar Pinto Carvalho foram designados Docentes Responsáveis Nacionais das disciplinas 

MA11-Conjuntos, números e funções e MA12-Matemática Discreta, respectivamente. O índice 

de evasão no Semestre ficou em torno de 6,31% (documentos Pasta 08). 

 

Em 1 de julho de 2011 foi realizado foi realizado o 2
o
 Encontro Nacional de Coordenadores, no 

IMPA, com o objetivo de preparar o segundo Exame Nacional de Acesso, além de fazer uma 

análise do funcionamento do programa até o momento e planejar o Semestre 2011.1 

(documentos: Pasta 09). 

 

O Semestre 2011.2 teve lugar de 06 de agosto a 16 de dezembro de 2011. Os professores 

Eduardo Wagner e Abramo Hefez foram designados Docentes Responsáveis Nacionais das 

disciplinas MA13-Geometria 1 e MA12-Aritmética 1, respectivamente. O índice de evasão após 

os dois semestres regulares de 2011 ficou em torno de 8,42% (documentos Pasta 10). 

 

Em 8 de fevereiro de 2011 foi lançado o primeiro Edital do Material Didático do PROFMAT. A 

respectiva Comissão Julgadora foi nomeada em 15 de junho de 2011 e os resultados do Edital 

foram publicados em 5 de setembro de 2011, tendo sido aprovados, nesta primeira rodada, seis 

títulos para integrar a Coleção PROFMAT, recentemente criada pela Diretoria da SBM 

(documentos: Pasta 11). 

 



Entre 19 de novembro e 10 de dezembro de 2011 esteve aberta Chamada da SBM para Extensão 

da Rede Nacional do PROFMAT. A Rede passou para 59 Instituições Associadas, oferecendo 

1.575 vagas em 74 polos, distribuídos em todos as Unidades Federativas (documentos: Pasta 12). 

 

Ao longo do Semestre 2012.2 foram realizadas visitas de acompanhamento a 24 Instituições 

Associadas: a seleção nesta primeira rodada de visitas privilegiou as Instituições que não 

dispõem de outra pós-graduação em Matemática (documentos: Pasta 13).  

 

Em 26 de novembro de 2011 teve lugar o Exame Nacional de Acesso 2012, com cerca de 21 mil 

inscritos. Oitenta por cento das vagas são exclusivas para professores de Matemática nas redes 

públicas da educação básica; as restantes vinte por cento estão abertas à demanda social 

(documentos: Pasta 14).   

 

Para mais informações: 

Confira os documentos na Pasta 15 e o website www.profmat-sbm.org.br. 

 


