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Introdução

A seguir se apresenta um resumo sucinto das atividades desenvolvidas pelo PROFMAT ao longo 
do  ano  de  2013.  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).

Em termos globais, o ano de 2013 foi marcado pela entrada da  terceira turma de alunos, pela 
viagem  de  estudos  dos  egressos do  PROFMAT  à  França,  pela  criação  da  ANPMat,  pela 
divulgação da avaliação suplementar externa (realizada pela Capes) e divulgação do estudo do 
perfil dos professores de Matemática da escola básica (extraído dos dados referentes aos exames 
de acesso ao PROFMAT)

Calendário Acadêmico

Turma ingressante em 2012:

O Semestre 2013.1 teve lugar  de 04 de março a 07 de julho de 2013.  (Pasta: Funcionamento – 
Arquivo: Programação_2013_1_Turma_2012).

O  Semestre  2013.2 teve  lugar  de  05 de  agosto  a  07 de  dezembro  de  2013.  (Pasta: 
Funcionamento – Arquivo: Programação_2013_2_Turma_2012).

Turma ingressante em 2013:

O Semestre 2013.1 teve lugar de 25 de fevereiro a 13 de julho de 2013 (Pasta: Funcionamento – 
Arquivo: Programação_2013_1_Turma_2013).

O Semestre 2013.2 teve lugar de 05 de agosto a 21 de dezembro de 2012 (Pasta: Funcionamento 
– Arquivo: Programação_2013_2_Turma_2013).

Exames

A Chamada 2013.1 do Exame de Qualificação foi realizada no dia 02 de março de 2013 (Pasta: 
Exame de Qualificação – Arquivo: Exame 2013-1).

A Chamada 2013.2 do Exame de Qualificação foi realizada no dia 03 de agosto de 2013 ( Pasta: 
Exame de Qualificação – Arquivo: Exame 2013-2).

O Exame Nacional de Acesso 2014 foi realizado no dia  31 de agosto de 2013, com mais de 
15mil inscritos,  para 1500 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: Exame de 
Acesso 2014).

http://www.profmat-sbm.org.br/index.php/documentos/relatorios
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  28 de fevereiro de 2013 foram publicadas no sitio do curso, as Normas Acadêmicas do 
PROFMAT (Pasta: Normas – Arquivo: Normas)

Em abril de 2013, os professores  João Xavier da Cruz Neto, Nivaldo Muniz e  Claudina Izepe 
Rodrigues  foram nomeados para a funções de Coordenador de Produção do Material Didático, a 
Coordenação  de  Desenvolvimento  de  Sistemas  e  Controles  Acadêmicos  e  Coordenador  da 
Biblioteca Digital, respectivamente.  (Pasta: Portaria – Arquivos 10, 11 e 12)

Em novembro de 2013, o presidente do Conselho Gestor nomeou a  Comissão de Avaliação 
2014,  composta  por  12  docentes,  professores  e  egressos  do  PROFMAT.  (Pasta:  Portaria  – 
Arquivos 13)

Em 23 de outubro de 2013, visando dirimir algumas dúvidas recorrentes sobre a concessão de 
bolsas  de estudo aos  discentes,  e  consolidar  os respectivos procedimentos administrativos,  o 
presidente do conselho gestor publicou as diretrizes sobre recomendação de concessão de bolsa 
de estudos. (Pasta: Oficio – Arquivos 18) 

Durante o ano de 2013, foram realizadas  02 Encontros de Coordenadores, no IMPA, com os 
seguintes objetivos:

- 5o Encontro Nacional de Coordenadores  (08/04/2013): Avaliar a aplicação do Exame de 
qualificação,  preparar o  quarto Exame Nacional de Acesso,  apresentar o modelo de diploma 
unificado,  fazer  uma  análise  do  funcionamento  do  programa  até  o  momento  e  planejar  o 
Semestre 2013.2 (Pasta: Encontros – Arquivo: 5_Encontro) 

-  6o Encontro Nacional de Coordenadores (26/08/2013),  Apresentar os procedimentos para a 
aplicação do Exame Nacional de Acesso 2014, informar sobre o novo processo de correção do 
exame de qualificação, retomar informações sobre bolsas, ambiente virtual e defesas de trabalho 
de conclusão de curso. (Pasta: Encontros – Arquivo: 6_Encontro) 

Durante o ano de 2013, foram realizadas 02 reuniões da Comissão Acadêmica Nacional, com a 
presença dos coordenadores regionais, com as seguintes pautas:

21/02/13 – Normas academicas; Formato do material para o Ambiente Virtual de Aprendizagem; 
Livros da coleção PROFMAT.

07/10/13 –  Calendário (exames de ingresso  e  qualificação, submissão TCC, detalhamento das 
ementas das disciplinas), comissão de avaliação e produção de vídeos, Comissão de Avaliação; 
Ambiente Virtual de Aprendizagem; Pagamento dos docentes.



Outras informações

Em  16 de  setembro de 2013, o Conselho Diretor da SBM aprovou o Relatório de Atividades 
2012.  

- De 14 de abril a 11 de maio de 2013, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior  -  CAPES ofereceu a  26 professores de Matemática,  alunos das turmas de 2011 do 
PROFMAT, um estágio no Centre International d’Études Pédagogiques – CIEP, em Sèvres - 
França, em parceria com o Institut Universitaire de Formation des Maitres – da Université de 
Cergy-Pontoise. Para realizar a indicação dos alunos, a Comissão Acadêmica Nacional solicitou 
à todos os  coordenadores regionais recomendar um egresso (de preferencia o melhor aluno da 
turma) e sorteou 26 alunos, entre os nomes indicados, respeitando o equilíbrio geográfico.

-  De 27 a  29  de  setembro de 2013,  foi  realizado o I  Simpósio   Nacional  da  Formação do 
Professor de Matemática  (http://simposio.profmat-sbm.org.br), em Brasília – DF.  O Simpósio 
consistiu de palestras, minicursos,  oficinas e sessão de pôsteres.  As palestras versaram sobre 
formação  e  qualificação  profissional  e  temas  relacionados  ao  ensino  de  Matemática.  Os 
minicursos e oficinas tiveram por objetivo difundir pesquisas sobre diversos temas relacionados 
à Matemática e apresentaram novas propostas para seu ensino, contribuindo  para a qualificação 
de professores e demais profissionais da área. Em particular, a sessão de pôsteres foi destinada, 
aos  egressos  do  PROFMAT,  para  que  estes  divulgassem seus  trabalhos  e  pesquisas, 
oportunamente desenvolvidos no curso de mestrado.  O Simpósio contou com um público de 
quase 800  professores de matemática. Nessa oportunidade foi fundada a Associação Nacional 
dos Professores de Matemática na Educação Básica (http://anpmat.sbm.org.br), que entre outras 
funções planejará e executará Simpósios  da Formação do Professor de Matemática em nível 
nacional e regional.

- Em 08 de outubro de 2013, foi divulgado o relatório final do procedimento de análise quali-
quantitativa de perfis de candidatos e aprovados no Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede  Nacional  (PROFMAT).  As  análises  apresentadas  foram  elaboradas  a  partir  de  dados 
quantitativos fornecidos pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e de dados qualitativos 
coletados, por meio de questionário digital enviados a uma amostragem de candidatos nas provas 
de seleção para o PROFMAT, nos anos de 2011, 2012 e 2013. ( Disponível em:
http://www.profmat-
sbm.org.br/files/ArquivosdoSite/Relatorio/SBM_PROFMAT_Quem_e_o_proffesor_DIGITAL_comple
to_com_anexos.pdf)

- Em 06 de novembro de 2013, foram divulgados os principais resultados do acompanhamento 
e  avaliação  suplementar,  realizado  pela  Comissão  de  Avaliação  Externa  do  PROFMAT, 
designada  pela  CAPES,  constituída  pelos  professores  José  Fernandes  Lima  (coordenador), 
Emidio  Cantidio  de  Oliveira  e  Fernanda  Sobral  (Disponível  em:  http://www.profmat-
sbm.org.br/files/Arquivos%20do
%20Site/Relatorio/SBM_PROFMAT_Quem_e_o_proffesor_DIGITAL_completo_com_anexos.p
df)
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