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1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A Coordenação do Curso de Especialização em Matemática do Instituto de Matemática e 
Estatística, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna público que estarão abertas as 
inscrições para o processo seletivo para preenchimento de vagas remanescentes do referido curso.

O Curso será realizado no período de 03/01/2011 a 30/06/2012, totalizando a carga horária  de 
390 (trezentas e noventa) horas, e será ministrado às segundas e quartas feiras, das 14:00 às 17:40 
horas.

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  27/12/2010 a  14/01/2011, de 2a. feira a 6a. feira, 
exceto feriados, no horário de  8:00 às 12:00 horas e das  14:00 às 18:00 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 ofertadas as vagas remanescentes do Edital 03/2010, perfazendo um total de 22 (vinte e 
duas) 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 avaliação de desempenho na disciplina Cálculo Avançado, com carga 
horária de 60 (sessenta) horas,  conforme ementa e bibliografia anexos ao presente Edital  e cujas 
cópias serão entregues aos candidatos no ato da inscrição.

4.4. A seleção e classificação dos candidatos inscritos no processo seletivo será conforme a ordem 
decrescente da nota da disciplina Cálculo Avançado. Serão selecionados os candidatos que obtiverem 
nota maior ou igual 5,0 (cinco), até o limite de vagas ofertadas.

4.5. O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:

a) Inscrições: 27/12/2010 a 14/01/2011;
b) Disciplina de Seleção: 05/01/2011 a 25/02/2011, (9 horas semanais);
c) Divulgação dos Resultados da Seleção: 28/02/2011, às 15:00 horas;
d) Matrícula dos candidatos aprovados: 04/03/2011 a 11/03/2011;
e) Início das aulas: 14/03/2011.

4.6. Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma avaliação.

4.7. 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 15:00 horas do dia 28/02/2011.

4.8. 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.

4.9. 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  04/03/2011 a  11/03/2011,  na 
Secretaria do Instituto de Matemática e Estatística, sala 201, das 8:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 18:00 horas.



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 2011. Os 
respectivos  comprovantes  deverão  ser  apresentados à  Secretaria  do Instituto de 
Matemática e Estatística, sala 201, das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 
horas.

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 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  2011  e  2012  e  o  programa  e  bibliografia  da  prova  escrita  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 15:00 horas do dia 02/03/2011.

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, dezembro de 2010.

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

visto:
Prof. Dra. Marina Tuyako Mizukoshi
Vice-diretora do Instituto de Matemática e Estatística/UFG



A N E X O S



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

Regulamento Específico do Curso de Especialização em Matemática 

CAPÍTULO I  

DAS FINALIDADES

Art.  1º  -  O  Curso  de  Especialização  em  Matemática, do Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade Federal de Goiás tem por finalidade:   
  
a)    Qualificar professores que atuam no magistério  superior e pessoas que pretendam se       tornar  
professores do magistério superior;  
b)  Nivelar  alunos  recém  licenciados  em  matemática  ou  graduados  em  áreas  afins  com 
vistas ao Mestrado em Matemática ou áreas afins;  
  
Art. 2º - O cumprimento das finalidades será obtido através:  
  
     a)   da qualidade do ensino ministrado e do estímulo à investigação científica ;  
     b)   do comprometimento com a realidade regional e nacional;   
     c)   da utilização da bibliografia referente à área de Matemática;   
     d)   da  identificação  e  discussão  dos  problemas  da  área  de  estudo,  bem  como  sua  
           interação com áreas afins;   
     e)   do cultivo do espírito de iniciativa;   
     f)    do desenvolvimento da capacidade de análise e de crítica.  
  
  

CAPÍTULO II  
DA ORGANIZAÇÃO GERAL  

  
Art.  3º  -  O  Curso  será  destinado  a  graduados  em  curso  de  Matemática  e  áreas  afins,  
reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  
  
  
Art.  4º  –  O  número  total  de  vagas  será  30  (trinta)  incluídos  os  10%  (dez  por  cento)  
destinadas a servidores da UFG, nos termos da Resolução – CONSUNI nº 07/96.  

Art. 5º - Serão considerados membros do corpo discente da UFG, com todos os direitos e  deveres 
definidos  pelo  Estatuto  e  Regimento  Geral  da  UFG,  os  alunos  regularmente  matriculados no 
Curso e com freqüência normal no Curso.   
  
Art. 6º – O Curso contará com pessoal técnico, administrativo e docente, em conformidade  com a 



Resolução CONSUNI Nº 002/97.  
                                                                
                                                                

CAPÍTULO III  
DA COORDENAÇÃO  

  
Art  7º  -  O  Curso  terá  um  Coordenador  e  um  Sub-Coordenador,  portadores  de  titulação  
mínima  de   Mestre,  pertencentes  ao  corpo  docente  do  Instituto  de  Matemática  e  Estatística, 
indicados pelo seu Conselho Diretor, e sua nomeação é de competência do Pró-Reitor de  Pesquisa e 
Pós-graduação.   
  
§ Único - O mandato do Coordenador e Sub-Coordenador do Curso terá a duração de 24  (vinte e 
quatro) meses, permitida a recondução uma única vez.  
  
  
Art. 8º -  Compete ao Coordenador do Curso:   
  
a)  exercer   a   direção  executiva   das   atividades   de     ensino  e   pesquisa   vinculados   ao 
Curso;  
b)  supervisionar   e   cumprir   o   disposto   neste   Regulamento   e   as   normas   específicas 
vigentes;  

c)  representar  o  Curso    junto  à  Direção  do  Instituto  de  Matemática  e  Estatística,   à 
Administração    Superior    da    UFG,    de    acordo   com   as    normas    estatutárias    e 
regimentais da UFG;   
d) apresentar à Diretoria do  Instituto de Matemática e Estatística relatório financeiro dos   recursos 
utilizados,  ao  término  de  cada  turma  do  curso,  a  ser  apreciado  pelo  Conselho Diretor e  
posteriormente encaminhado à PROAD/UFG  e à PRPPG /UFG;  

e) manter atualizada junto à PRPPG/UFG toda a documentação prevista no Artigo 12 da Resolução 
CEPEC 540/01;  
f)  apreciar,   julgar   e  emitir   parecer   conclusivo  e   sobre  as   solicitações   de  docentes   e  
discentes do Curso, desde que estas não contrariem este Regulamento e as normas  estipulados na 
Resolução CEPEC 540/01;  

g) encaminhar os casos omissos neste Regulamento , em comum acordo com o corpo  docente do 
Curso,  ao  Conselho  Diretor  do  Instituto  de  Matemática  e  Estatística  e,   mediante  decisão  do 
Conselho Diretor,   à Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do  CEPEC da  Universidade Federal de  
Goiás.  
            
§ Único - Compete ao Sub- Coordenador do Curso, auxiliar o Coordenador nas atividades  descritas 
no caput deste artigo e o substituir em suas faltas e impedimentos.     

CAPÍTULO IV  
DA ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA  

  
Art. 9º  -  A qualificação mínima exigida dos docentes do curso é o título de mestre, obtido  em curso  
recomendado pela CAPES/MEC.  
  
 §  1º   -  No  caso  em  que  o  número  de  mestres  for  insuficiente  para  atender  à  exigência  de 



qualificação  prevista  no  caput  deste  artigo,  poderão  lecionar  no  Curso  profissionais  de  alta 
competência   e   experiência   em  áreas   específicas   do  curso,   desde  que  aprovados  pela 
Coordenação  do  Curso  e    Conselho  Diretor  do  Instituto  de  Matemática  e  Estatística  e 
encaminhado à  Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG.   
  
§ 2º  - Em nenhuma hipótese, o número de docentes sem o título de Mestre poderá  ultrapassar 1/3  
(um terço) do corpo docente do Curso.  
  
§ 3º  - A aprovação da participação de professor não portador do título de mestre somente  terá 
validade para as atividades previstas no Curso.   
  
Art. 10  - Eventuais alterações no corpo docente  poderão ser autorizadas no âmbito  do  Instituto  de  
Matemática  e  Estatística,  desde  que  o  professor  a  ser  incluído  pertença  ao  quadro docente 
permanente da UFG, possua titulação mínima de Mestre, e tenha atividade  comprovada na área 
específica do Curso.   
  
Art. 11 - A carga horária total do Curso é de 390 (trezentas e noventa) horas distribuídas  em 18 
(dezoito) meses, não excedendo o prazo de 18 (dezoito) meses consecutivos para sua  conclusão, 
salvo  situações  extraordinárias,  especiais,  devidamente  justificadas  e  aceitas  pelo Conselho 
Diretor e pela  Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do CEPEC/UFG.  
  
§ 1º -  Não será   computado o tempo de estudo individual ou em grupo sem assistência  docente e o 
destinado à elaboração de monografia ou trabalho de conclusão de curso.  
  
§  2º   -    O  Curso   destinará  60  (sessenta)  horas  de  sua  carga  horária  global  à  disciplina  de 
Metodologia do Ensino Superior, como obrigatória, devendo o restante ser dedicado ao  conteúdo 
específico do curso, incluindo a Iniciação à Pesquisa.  
  
Art.  12  -  De  cada  aluno  do    Curso  será  exigido,  além  dos  trabalhos  e/ou  avaliações  
pertinentes,  um trabalho final,  sob  forma de  monografia,  com defesa,  sob  a  orientação de   um 
professor  da  área  ou  área  afim,  que  possua  titulação  mínima  de  Mestre.  No  caso  de 
necessidade  de  orientação  específica  em  determinado  assunto,  poderá  ser  convidado  um 
professor, que não pertença a este Curso de Especialização, na condição de co-orientador,  desde que 
aprovado  pela  Coordenação  do  Curso   e  referendado  pelo  Conselho  Diretor  do   Instituto  de 
Matemática e Estatística.  
  
Art. 13 -  Cada docente poderá orientar até seis (06) alunos por turma.  
  

CAPITULO V  
DA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA  

  
Art. 14 -  No ato da inscrição, o candidato apresentará a seguinte documentação:   
  
a)   ficha  de  inscrição  (modelo  padronizado)  devidamente  preenchida,  com declaração de  que  o 
candidato está de acordo com as normas de seleção adotadas;  
b)  Carteira de identidade e CPF (fotocópias autenticadas);  
c)  Visto RNE para estrangeiros residentes no país (fotocópia autenticada);  
d)   Diploma  e  histórico  escolar  do  curso  de  graduação  devidamente  reconhecido  pelo   MEC 



(fotocópia  autenticada),  ou  documento  que  comprove  que  o  candidato  concluirá o curso de  
graduação antes do início do Curso de Especialização.   
e)   comprovante  de  pagamento  de  taxa  de  inscrição,   por  meio  de  depósito  na  conta  
única da UFG:  
  
§ Único -  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.  
  
Art. 15 - O processo de seleção ao Curso de Especialização Matemática será desenvolvido por  uma 
Comissão  de  Seleção,  designada  pelo  Conselho  Diretor,  de  acordo  com  este  Regulamento e  
com os procedimentos definidos no Edital..  
  
Art. 16 - A seleção constará de:  
  
 a)   avaliação escrita na área de matemática,  conforme  conteúdo  programático  e  bibliografia 
especificados no Edital de inscrição e seleção do Curso, ou  
 b)  avaliação de desempenho em  disciplina  cursada  pelo  candidato,  conforme  especificado no 
Edital de inscrição e seleção do Curso.  
  
§  1º - Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das avaliações.  
  
§  2º  -  O não  comparecimento  do  candidato  à  avaliação  caracterizará  desistência  do  mesmo  e 
resultará na sua eliminação do processo seletivo.  
  
§ 3º - Em caso de empate na média geral, a classificação ordinal será feita de acordo com a  maior 
nota obtida na  avaliação b)  do artigo 16.  
  
§  4º  - O  resultado  final  do  processo  seletivo  será  homologado  pelo  Conselho  Diretor  do  
Instituto  de  Matemática  e  Estatística  e  comunicado  à  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós- 
Graduação da UFG.  
  
Art.  17  - Os  candidatos  não  selecionados  deverão  providenciar  a  retirada  de  seus  documentos 
na Secretaria do curso, até 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados e,  findo este prazo, os 
documentos serão enviados à reciclagem.  
  
Art. 18 - A Comissão de Seleção deverá encaminhar relatório contendo todas as notas dos  candidatos 
e  a  relação  dos  aprovados  à  Coordenação  de  Pós-Graduação  do  Instituto  de  Matemática e 
Estatística e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG, no prazo  máximo de 15 (quinze) 
dias após o término da seleção.  
   
Art.  19  -  Não  havendo  o  completo  preenchimento  de  vagas,  o  início,  a  continuidade  ou  o 
cancelamento  do  Curso  dependerá  de  decisão  da  Coordenação  do  Curso,  ouvido  o  Conselho  
Diretor do Instituto de Matemática e Estatística.  
   
Art.  20  –  A  matrícula  dos  candidatos  classificados  para  o  número  de  vagas  existentes  deverá 
ser requerida junto à Coordenação, no período divulgado  através de Edital. 
   
Art. 21 - No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar: 
  



     a)   o requerimento em formulário próprio da Secretaria do Curso;  
     b)   o comprovante do recolhimento da taxa  de matrícula, com exceção do previsto no   
          Art. 9º da Resolução – CONSUNI nº 07/96;  
  
§ Único  - Findo o prazo de matrícula, não havendo o comparecimento de algum candidato,  será  
dado  um  prazo  de  3  (três)  dias  úteis  para  que  os  candidatos  com  classificação  imediatamente  
subseqüente possam efetivar suas matrículas, até o preenchimento total das  vagas oferecidas.  
   
Art.   22  –  Não haverá trancamento de matrícula no Curso de Especialização   em  Matemática.  
  
  

CAPÍTULO VI  
DA FREQÜÊNCIA, AVALIAÇÃO E EXPEDIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE

CONCLUSÃO
                                                                 
Art. 23 - Os alunos que obtiverem freqüência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da  carga 
horária global, em cada disciplina e o respectivo aproveitamento, aferido através de  processo formal 
de avaliação, vindo a obter, no mínimo, a nota 7,0 (sete vírgula zero), nas  disciplinas,  incluindo  a 
Monografia,  farão  jus  ao  Certificado  do  Curso  de  Especialização  em Matemática.  
   
Art.  24  -  Os  processos  de  avaliação  a  serem  adotados  pelos  professores  de  acordo  com  o 
planejamento  acadêmico  das  disciplinas,  constantes  dos  programas  das  mesmas,  poderão  ser  
provas dissertativas, trabalhos escritos, iniciação à pesquisa e seminários.  
  
Art. 25 -  Para obtenção do Título de Especialista, o aluno matriculado no Curso defenderá  seu 
trabalho  monográfico  frente  a  uma  Banca  Examinadora  constituída  por  três   membros  e   um 
suplente, designada pela Coordenação  do Curso em consenso com o corpo docente do  Curso:   
  
a) professor orientador, como seu presidente;  
b) dois professores membros, no mínimo com o título de mestre e um suplente;  
  
Art.  26 -  para compor a  banca examinadora,  na condição de membro,  poderão ser   convidados 
professores de outros Cursos, da UFG e/ou  de outras Instituições de Ensino  Superior , segundo a 
recomendação do professor orientador, desde que obtenha aprovação da Coordenação do Curso de 
Especialização em Matemática, de comum acordo com o corpo docente do curso.   
  
Art.   27   -  Os  certificados  serão  expedidos  pelo  Departamento  de  Assuntos 
Acadêmicos/PROGRAD/UFG, de acordo com a Resolução CEPEC/UFG   nº 540/01. 
   
Art. 28 -  O aluno que não concluir o curso dentro do prazo estipulado neste Regulamento,  será 
automaticamente  desligado  do  curso,  salvo  em  casos  excepcionais,  analisados  e  aprovados 
pelo Conselho Diretor do Instituto de Matemática e Estatística.  
  
Art. 29  -  As disciplinas cursadas em cursos anteriores, do mesmo nível, poderão ser  aproveitadas 
desde que haja compatibilidade entre conteúdo e carga horária e tenham sido  cursadas no máximo há 
dois anos.  
  
§  Único  -    A  solicitação  do  aproveitamento  de  disciplinas  deverá  ser  encaminhada  ao 
Coordenador  do  curso,  acompanhada  do  histórico  escolar  correspondente  e  do  programa  das 
disciplinas, devendo ser autorizada pelo Conselho Diretor da Unidade.  



  
CAPÍTULO V  

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DESPESAS  

  
Art.  30 -  Os recursos  financeiros  serão  oriundos da receita  advinda do pagamento  de   serviços 
prestados pelo Curso, administrados pela Pró-Reitoria de Administração e  Finanças da UFG.  
  
Art.  31  -   O  pagamento  do  serviço  prestado  por  professores  convidados  e  servidores  técnico-
administrativos envolvidos no Curso, obedecerão às normas constantes da Resolução - CONSUNI n.º 
002/97.  
  

Art 32 - Não terão direito à restituição de pagamentos e etuados aqueles que, por quaisquer  motivos, 
desistirem do Curso ou cancelarem sua matrícula.  
  

CAPÍTULO VII  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

  
Art. 33 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação do Curso  e, se 
necessário, em conjunto com o Conselho Diretor do Instituto de Matemática e  Estatística e  Câmara 
de Pesquisa e Pós-Graduação do CEPEC da  Universidade Federal de  Goiás.  
  
Art. 34 -  O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo plenário  do 
Conselho  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e  Cultura,  revogadas  as  disposições  em  contrário.  
  

Goiânia, 27 de novembro de 2008. 
  

Profa. Shirlei Serconek  
Coordenador do Curso de Especialização em Matemática.  
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Grade Curricular
e

Cronograma da Oferta de Disciplinas para 2011e 2012

Disciplina Carga Horária Período

Álgebra 60 Horas Primeiro semestre/2011

Cálculo Avançado 60 Horas Verão/2011

Análise na Reta 60 Horas Segundo semestre/2011

Tópicos de Matemática Aplicada 60 Horas Primeiro semestre/2011

Introdução à Álgebra Linear 60 Horas Verão/2012

Metodologia do Ensino Superior 60 Horas Segundo semestre/2011

Seminário 30 Horas Primeiro semestre/2012

A disciplina  Cálculo Avançado será ofertada regularmente na  Escola de Verão 2011 e a 
disciplina  Introdução à Álgebra Linear será oferecida regularmente na  Escola de Verão 2012. 
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 
2011.

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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Ementa e Bibliografia da Discipliana de Seleção para a Especialização em Matemática

Disciplina: Cálculo Avançado
Carga Horária: 60h/a
Docente Responsável: Prof. Dr. Ole Peter Smith

Ementa:
Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. Integrais múltiplas. Integrais de linha. Teorema de Green. 
Campos vetoriais conservativos. Integrais de Superfície. Teorema de Stokes. Teorema de Gauss e 
formas diferenciais.

Metodologia: Aulas expositivas, seminários e trabalhos.

Bibliografia:
1-  Williamson, R. E., Crowell, R. H. & Trotter, H. F. (1975). Cálculo de Funções Vetoriais: 
Séries e integrais múltiplas. LTC, Rio de Janeiro.

2-  Ávila, G. S. S. (1995). Funções de várias variáveis. Vol. II. LTC, Rio de Janeiro.

3- Stewart, J. Cálculo, vol. 2, S. Paulo, Pioneira-Thomson, 2006.

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


