
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA

EDITAL No 01/2010

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A Coordenação do Curso de Especialização em Matemática do Instituto de Matemática e 
Estatística, com sede no na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna público que estarão abertas 
as inscrições para o referido curso.

O Curso será realizado no período de 08/03/2010 a 31/08/2011, totalizando a carga horária 
de  390 (trezentas e noventa) horas, e será ministrado às segundas e quartas feiras, das 14 h às 
17h40.

O Curso de Especialização em Matemática destina-se a profissionais graduados na área de 
Matemática e áreas afins, em cursos reconhecidos pelo MEC, tendo como objetivos principais 
qualificar  professores  que  atuam  no  magistério  superior  e  pessoas  que  pretendam  se  tornar 
professores do magistério superior, bem como nivelar alunos recém licenciados em matemática ou 
graduados em áreas afins com vistas ao mestrado em Matemática.

2 - DA INSCRIÇÃO

2.1. As inscrições serão realizadas no período de 11/01/2010 a 27/01/2010, de 2a. feira a 6a. 

feira,  exceto  feriados,  no  horário  de  9:00  às  12:00  horas e  das  14:00  às  16:30  horas,  na 
Secretaria  do Instituto  de Matemática  e  Estatística,  situada sala  201 do Prédio do IME/UFG, 
Campus II, CEP: 74001-970, Goiânia, GO, ou via correios (SEDEX ou carta registrada), desde 
que seja postada até o último dia do período de inscrição, para o endereço supra citado.

No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos:

a) Ficha de inscrição (modelo padronizado) devidamente preenchida e assinada.
b) Cópia da Carteira de identidade e do CPF;
c) Cópia do Visto RNE para estrangeiros residentes no País;
d) uma foto 3x4, recente;
e) Cópia da Certidão de casamento, caso haja alteração no nome da candidata;
f) Cópia do diploma(s) de graduação em curso reconhecido pelo MEC, ou declaração de que 
o diploma esteja sendo providenciado ou documento que comprove que o candidato concluirá 
o curso de graduação antes do início deste curso de especialização;
g) Cópia do histórico escolar do curso de graduação;
h) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 13,00 (treze reais) por 
meio de depósito para a conta única da UFG, através de guia de recolhimento disponível na 
Coordenação/Secretaria do Curso;
i) Formulário de conhecimento e acatamento do Edital e das normas do Curso, devidamente 
preenchido e assinado.

2.2. Inscrições com documentação incompleta serão indeferidas.



2.3. Os portadores de títulos de curso superior e/ou graduação obtidos no exterior deverão 
apresentar  o  documento  de  reconhecimento  dos  mesmos,  termo  de  acordo  ou  tratado 
internacional.

2.4. As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a 
instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de 
forma completa e legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3. DAS VAGAS
3.1. Serão, no máximo, nº total 30 (trinta) vagas, sendo que dez por cento (10%) deste total 

serão destinadas aos servidores da UFG.

3.2. Para todos os candidatos os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes 
deste Edital;

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1. O processo de seleção ao Curso de Especialização em Matemática será desenvolvido 

por uma Comissão de Seleção,  designada pelo Conselho Diretor do Instituto de Matemática e 
Estatística de acordo com o regulamento do curso e com os procedimentos definidos neste Edital.

4.2.  O processo  de  seleção  será  desenvolvido  no  Campus  II  da  UFG,  em local  a  ser 
definido e divulgado pela Comissão de Seleção.

4.3. A seleção constará de:

a) avaliação de desempenho na disciplina Tópicos de Cálculo, com carga horária de trinta 
horas, cujo programa é parte integrante deste Edital, a ser ofertada de 11 de janeiro a 29 de janeiro 
de 2010 ou

b) avaliação escrita em Tópicos de Cálculo (conforme programa e bibliografia em anexo) - 
a qual será a prova final da disciplina a que se refere a alínea a).

4.4. No ato  da  inscrição  o  candidato  deverá  optar  por  cursar  a  disciplina  Tópicos  de 
Cálculo ou submeter-se à avaliação conforme o parágrafo 4.3.

4.5. A prova escrita para seleção será realizada dia: 29/01/2010, às 14h.

            4.6. A seleção e classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo será baseada na 
nota obtida na disciplina Tópicos de Cálculo para aqueles que optarem por cursar a disciplina; ou 
a  nota  da prova de seleção para os  demais  candidatos.  Serão selecionados  os  candidatos  que 
obtiverem nota maior ou igual 5,0 (cinco), até o limite de vagas ofertadas.

4.7. O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:

a) Inscrições: 11/01/2010 a 27/01/2010;
b) Disciplina para seleção: 11/01/2010 a 29/01/2010 (10 horas semanais);
c) Prova Escrita: 29/01/2010, das 14:00 às 18:00 horas;
d) Divulgação dos Resultados da Seleção: 03/02/2010;
e) Matrícula dos candidatos aprovados: 08/02/2010 a 26/02/2010;
f) Início das aulas: 08/03/2010.

4.8. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações.

4.9.  O resultado final  do processo seletivo será homologado pelo Conselho Diretor do 
Instituto de Matemática e Estatística  e fixado no(s) quadro(s) de aviso da secretaria e divulgado 
por meio eletrônico na página www.mat.ufg.br, às 15h00 do dia 03/02/2010.

4.10. Da divulgação final do resultado do processo seletivo constará o nome de todos os 
candidatos, com exceção daqueles considerados desistentes, bem como suas respectivas notas.



4.11. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus documentos 
na Secretaria do Instituto de Matemática e Estatística, até 30 (trinta) dias após a divulgação dos 
resultados e, findo este prazo, os documentos serão enviados à reciclagem.

5. DA MATRÍCULA

5.1. Período de matrícula e taxas

5.1.1. As  matrículas  serão  realizadas  no  período  de  08/02/2010 a  26/02/2010,  na 
Secretaria do Instituto de Matemática e Estatística, sala 201, das 9h00 às 12h00 e 
das 14h00 às 16h30.

5.1.2. As taxas do Curso de Especialização em Matemática serão recolhidas mediante 
boleto bancário nominal expedido pela Secretaria do Curso, conforme segue:

5.1.2.a.  no ato da matrícula: R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais);

5.1.2.b. quatro parcelas no valor de  R$ 60,00  (sessenta reais), a serem pagas pelo 
aluno até o último dia útil dos meses de abril, maio, junho e julho de 2010. Os 
respectivos comprovantes deverão ser apresentados à Secretaria do Instituto de 
Matemática e Estatística, sala 201, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30.

5.2. No ato da matrícula serão exigidos os seguintes documentos do candidato selecionado:

a) o requerimento em formulário próprio da Secretaria do Curso;

b) o comprovante do recolhimento da taxa de matrícula, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e 
cinco reais), cujo boleto bancário será fornecido pela Coordenação/Secretaria do Curso, com 
exceção do(s) aluno(s) servidor(es) da UFG;

c) Cópia do contra-cheque se servidor(es) da UFG.

5.3.  Somente  será  matriculado  no  curso  o  candidato  selecionado  que  efetivamente 
comprove ter concluído curso superior devidamente reconhecido pelo MEC.

5.4. O calendário de atividades do curso, inclusive o período de matrículas, será divulgado 
no Instituto  de Matemática  e  Estatística,  ao qual  o  curso está  vinculado,  e através  da página 
www.mat.ufg.br.

5.5. Será permitida e a matrícula por procuração, destinada especificamente a este fim, 
mediante a entrega do respectivo documento, em uma das seguintes modalidades:

a) procuração registrada em cartório competente; ou

b) procuração particular, com firma reconhecida.

5.6.  No  ato  da  matrícula  será  necessária  a  apresentação  do  documento  original  de 
identidade do procurador.

5.7. Em hipótese alguma será permitida a matrícula condicional ou extemporânea.

5.8. Caso algum candidato classificado não concretize a sua matrícula no período fixado 
acima, no item 5.1.1, perderá o direito à vaga do respectivo curso. A coordenação convocará o 
primeiro nome da lista de classificados, caso haja excedente, para matricular-se no prazo de 3 
(três) dias úteis.

5.9. Não será permitido o trancamento de matrícula.

6. DO PROGRAMA

6.1 O Curso de Especialização em Matemática terá duração máxima de 18 (dezoito) meses 
e obedecerá ao disposto no Regulamento Específico do Curso de Especialização em Matemática 
do IME, subordinado ao regulamento geral de Pós-Graduação  lato sensu da UFG. Ao final do 



curso será outorgado o título de Especialista em Matemática ao participante que cumprir todas as 
exigências previstas no Regulamento do Curso de Especialização em Matemática.

6.2 É parte anexa deste Edital a grade curricular, o regulamento do curso, o cronograma de 
oferta das disciplinas para 2010 e o programa da disciplina de seleção para a Especialização em 
Matemática.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para este processo seletivo 
contidas nos comunicados e neste edital.

7.2. Acarretará a eliminação do candidato do processo seletivo, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla de quaisquer das normas definidas neste edital ou 
nos comunicados, bem como o tratamento incorreto e/ou descortês a qualquer pessoa envolvida 
neste processo seletivo.

7.3.  O  candidato  deverá  manter  atualizado  o  seu  endereço,  na  Secretaria  do  curso, 
enquanto estiver participando do processo de seleção.

7.4. O prazo de interposição de recurso fundamentado ao processo de seleção do curso de 
especialização em Matemática encerra-se às 15h00 do dia 05/02/2010.

7.5.  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  Coordenação  do  Curso  e 
homologados pelo Conselho Diretor da Instituto de Matemática e Estatística.

Goiânia, janeiro de 2010.

Prof. Fábio Vitoriano e Silva
Coordenador do Curso de Especialização em Matemática

visto:
Prof. Mauricio Donizetti Pieterzack
Vice-diretor do Instituto de Matemática e Estatística/UFG
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Grade Curricular 
e

Cronograma da Oferta de Disciplinas para 2010 e 2011

Disciplina Carga Horária Período

Álgebra 60 Horas Primeiro semestre/2010

Cálculo Avançado 60 Horas Primeiro semestre/2010

Análise na Reta 60 Horas Segundo semestre/2010

Tópicos de Matemática Aplicada 60 Horas Segundo semestre/2010

Introdução à Álgebra Linear 60 Horas Verão/2011

Metodologia do Ensino Superior 60 Horas Primeiro semestre/2011

Seminário 30 Horas Primeiro semestre/2011

A disciplina Introdução à Álgebra Linear é oferecida regularmente na Escola de Verão. 
Conforme consta no Regulamento do Curso, além de cursar as disciplinas e o seminário, o aluno 
deve escrever uma monografia, orientada por um professor do IME, a qual deve ser defendida 
publicamente. O plano de trabalho para desenvolvimento da monografia deverá ser apresentado à 
Coordenação do Curso até 45 (quarenta e cinco) dias após o início das aulas do segundo semestre 
de 2010.

No período letivo regular (primeiro e segundo semestres) as aulas serão ministradas às 
segundas e quartas feiras, no período vespertino. No período de Verão e nos meses de julho e 
dezembro,  as atividades poderão ocorrer em todos os dias da semana em período integral.  Os 
candidatos  ao  curso  devem declarar  que,  nesses  períodos,  terão  pelo  menos  quatro  dias  por 
semana,  no período vespertino disponíveis para atividades a serem desenvolvidas no curso no 
Instituto de Matemática e Estatística.

Não haverá atividades do curso no período noturno.

O  candidato  deverá  declarar  que  disponibilizará  pelo  menos  20  horas  semanais  para 
estudos, não incluídas nessas as horas relativas às aulas das disciplinas.

Prof. Fábio Vitoriano e Silva
Coordenador do Curso de Especialização em Matemática do IME/UFG
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Disciplina de Seleção para a Especialização em Matemática

Disciplina: Tópicos de Cálculo
Total de Horas: 30 horas
Nível: Iniciação Científica/Seleção para Especialização em Matemática
Docente Responsável: Prof. Dr. Glaydston Carvalho Bento (IME/UFG)
Período a ser ministrada: 11 de janeiro a 29 de janeiro de 2010

Programa da Disciplina

1. Limite e Continuidade:
Funções de uma variável real a valores reais; Definição de função contínua; Definição de 

limite; Limites laterais; Limite de função composta; Teorema do confronto; O limite fundamental; 
Limites no infinito; Limites infinitos; Teorema do anulamento; Teorema do valor intermediário; 
Teorema de Weierstrass.

2. Derivadas:
Introdução; Derivada de uma função; Derivabilidade e continuidade; Regras de derivação; 

Função derivada e derivadas de ordem superiores; Regra da Cadeia; Derivação de funções dadas 
implicitamente; Diferencial; Taxa de variação; Reta tangente e normal ao gráfico de uma função; 
Função inversa; Derivada de função inversa; Teorema do Valor Médio; Intervalos de crescimento 
e decrescimento; Concavidades e pontos de inflexão; Máximos e mínimos.

Bibliografia:
1- Ávila, G., Cálculo das funções de uma variável, 7ª. ed., LTC, 2004.
2- Guidorizzi, H. L., Um Curso de Cálculo, Volume 1, 5ª ed., LTC, 2001.
3- Leithold, L., O Calculo com Geometria Analítica, Editora Harbra, 1994.

Metodologia: Aulas expositivas, seminários e trabalhos.

Horário das Aulas:
A primeira aula será realizada no dia  11/01/2010 às  14:00 horas, em sala a ser definida 

pela  Coordenação  Administrativa  do  IME,  e  os  dias  e  horários  das  aulas  posteriores  serão 
definidos pelo professor responsável pela disciplina.

Prof. Fábio Vitoriano e Silva
Coordenador do Curso de Especialização em Matemática do IME/UFG


