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Introdução

A seguir se apresenta um resumo das atividades desenvolvidas pelo PROFMAT ao longo do ano
de 2014. Este resumo é suplementado por um conjunto completo de documentos apresentados
em formato  eletrônico  http://www.profmat-sbm.org.br/index.php/documentos/relatorios (pastas
01 a 05).

Atualmente o PROFMAT conta com 67 instituições associadas, 90 polos de atendimento em 27
unidades federativas.  Em termos globais,  o ano de 2014 foi marcado pela entrada da quarta
turma de alunos, pelo envolvimento dos egressos na realização de três Simpósios Regionais da
ANPMat, pela divulgação da avaliação trienal da Capes. 

Calendário Acadêmico (Pasta: 01-Funcionamento – Arquivo: Calendário_anual_2014)

Turma ingressante em 2013:

O Semestre 2014.1 teve lugar  de 10 de março a 21 de junho de 2014.

O Semestre 2014.2 teve lugar de 28 de julho a 06 de dezembro de 2014. 

Turma ingressante em 2014:

O Semestre 2014.1 teve lugar de 22 de fevereiro a 28 de junho de 2014.

O Semestre 2014.2 teve lugar de 28 de julho a 13 de dezembro de 2014.

Exames

A Chamada 2014.1 do Exame de Qualificação foi realizada no dia 01 de março de 2014 (Pasta:
02-Exames– Arquivo: Exame 2014-1).

A Chamada 2014.2 do Exame de Qualificação foi realizada no dia 05 de julho de 2014 ( Pasta:
02-Exames – Arquivo: Exame 2013-2).

O Exame Nacional de Acesso 2015 foi realizado no dia 01 de novembro de 2014, com 16137
inscritos,  para 1575 vagas ofertadas. Assim como ocorreu nas edições anteriores, oitenta por
cento das vagas foram reservadas exclusivas para professores de Matemática nas redes públicas
da educação básica, ficando as restantes abertas à demanda social (Pasta: 02-Exames – arquivo:
Exame de Acesso 2015).

http://www.profmat-sbm.org.br/index.php/documentos/relatorios
http://www.profmat-sbm.org.br/docs/Edital_Exame_nacional_PROFMAT_2013.pdf
http://www.profmat-sbm.org.br/docs/Exame_Qualificacao_2012_1_Prova.pdf
http://www.profmat-sbm.org.br/docs/Exame_Qualificacao_2012_1_Prova.pdf


Atividades da Coordenação Nacional

Em 07 de abril de 2014 foram publicadas no sitio do curso, o novo Regimento do PROFMAT
(Pasta: 03-Normas – Arquivo: Regimento)

Em maio de 2014, Eriberto  dos  Reis  Gerolineto foi nomeado para a função de Coordenador de
Comunicação e Informação. (Pasta: 04-Portarias – Arquivos 17).

Em setembro de 2014, o professor   Rogério Ricardo Steffenon  foi nomeado para a função de
Coordenador de Avaliação dos Discentes. (Pasta: 04-Portarias – Arquivos 15). No mesmo mês, o
presidente  do  Conselho  Gestor  nomeou  a   Comissão  de  Avaliação  2015,  composta  por  12
docentes, professores e egressos do PROFMAT. (Pasta: 04-Portarias – Arquivos 16)

Em outubro de 2014, foi realizado um Encontro de Coordenadores, no IMPA, com o sseguintes
objetivos:  Retomar  informações sobre  bolsas  de  estudos,  Apresentação  sobre  os  pontos
importantes  do  Exame  Nacional  de  Acesso,  informações  sobre  a  Plataforma  Sucupira  da
CAPES,  a elaboração  dos  exames  nacionais  pela Comissão de  Avaliação e ambiente virtual.
Eleição  para  representante  do  corpo  docente  na  Comissão  Acadêmica  Nacional. (Pasta: 05-
Encontros  –  Arquivo:  7_Encontro)  .Nesse  mês,  foi  realizada  uma  reunião  da  Comissão
Acadêmica Nacional, com a seguinte pauta: calendário Anual 2015, programa das disciplinas,
disponibilização dos vídeos produzidos e trabalhos defendidos no site do curso.

Em novembro de 2014, foram publicados no sitio do curso o catálogo de disciplinas atualizado,
contendo a programação para o ano de 2015.

Outras informações

Em 07 de abril de 2014, o Conselho Diretor da SBM aprovou o Relatório de Atividades 2013. 

Durante o ano de 2014, foram realizados três Simpósios regionais da Formação do Professor de
Matemática. Todos os eventos foram organizados por professores egressos ao PROFMAT,  com
o apoio da SBM e tiveram como público alvo professores de Matemática da Educação Superior e
de todos os  segmentos  da Educação Básica,  incluindo professores  do primeiro  segmento do
Ensino Fundamental, estudantes de graduação e de pós-graduação.

- O 1° Simpósio da Região Sul foi realizado na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
de 16 a 18 de maio ,
-  O 1° Simpósio da Região Nordeste  foi realizado na Universidade Estadual  de Santa Cruz
(UESC), em Ilhéus, BA, de 26 a 28 de setembro ,
- O 1° Simpósio da Região Norte foi realizado na Universidade Federal do Amazonas (UFAM),
em Manaus, de 17 a 19 de outubro,

Em 23 de dezembro 2014,  foi divulgado que  o resultado da avaliação trienal realizado pela
CAPES. O PROFMAT, foi avaliado com nota 5, que é a nota máxima para um programa de
Mestrado.


