
Anexo 5. Manual de Matriculas 
A matrfcula e conferencia da documenta~ao dos candidatos c1assificados para ingresso 
no PROFMAT sao da exclusiva responsabilidade de cada uma das lnstitui~()es 
Associadas, dentro das normas estabelecidas pelos itens 1.5 a 2.6 do Edital. A matrieula 
tern lugar em duas fases: 

Fase 1 Matricula dos Candidatos Classificados: De 02 a 04 de maio de 2016 
I. Cada Institui~ao Associada abrini a matricula dos candidatos Classificados no Exame 
(item 2.2 do Edital), entre 02 de maio e 04 de maio de 2016. 
2. 0 local e datas disponiveis para matrlcula, dentro do periodo mencionado no item 
anterior, sao definidos por cada Institui~ao Associada e informados em seu sitio oficial 
na internet. 
3. A documenta~o exigida para matrieula e determinada por cada Institui~ao Associada, 
lembrando que os candidatos devem ser portadores de diploma de gradua~ao em curso 
reconhecido peJo MEC. 
4. Em qualquer caso de duvida sobre a adequar;ao da documenta~ao apresentada pelo 
candidato, 0 Coordenador Academico Institucional devera solicitar parecer formal da 
Procuradoria Juridica da sua instituir;ao. 
5. Esta fase do processo de matrfcula dos candidatos c1assificados se encerra, no 
ma.ximo, no dia 04 de maio de 2016. Cada Instituir;ao podern definir e publicar um 
calendario de matriculas mais restritivo. 

Fase 2 Preenchimento das Vagas Remanescentes: 05 e 06 de maio de 2016 
6. Cada institui'rao Associada abrira a matricula para preenchimento das vagas 
remanescentes (item 2.4 do Edital) em periodo da sua conveniencia, entre 05 de maio e 
06 de maio de 2016. 
7. 0 local e datas disponiveis para preenchimento das vagas remanescentes, dentro do 
periodo mencionado no item anterior, sao definidos por cada Institui'rao Associada e 
informados no sitio oficial da institui'roo na internet. 
8. E recomendado que, alem da publicarrao no sitio oticia! da Instituirrao, 0 Coordenador 
Academico Institucional entre em contato diretamente com esses candidatos, via e-mail 
e/ou telefone, con forme informado no formulario de inscri'rao. 
09. A documenta~o necessaria para a matrieula e a mesma exigida aos candidatos 
c1ass ificados na Fase I. 
10. 0 processo de malricula dos candidatos estara completamente encerrado, no 
maximo, no dia 06 de maio de 2016. Cada Instituirrao poder! definir urn calendflrio-de 
matriculas mais restritivo. 
II. Cada Coordenador Academico Institucional deve informar ao Secretariado do 
PROFMAT, apas 0 dia 06 de maio de 2016, todos os candidatos matrieulados na sua 
institui'rao Associada. 

Oiscentes Bolsistas 
12. A c1assificarrao no Exame Nacional de Acesso nao da qualquer garantia de que 0 

candidato (futuro discente) ira receber bolsa de estudo. A decisao sobre a concessao da 
bolsa e da exclusiva competencia da Coordenar;ao de Aperfei'roamento de Pessoal de 
Nivel Superior - CAPES, como agencia tinanciadora, em consomincia com normas 
contidas nos Artigos 16 e 17 do Regimento do PROFMAT e neste Edital. 
13. Os discentes regularmente matriculados que sejam professores no exercicio da 
docencia de Matematica no ensino basico da rede publica e desejem pleitear balsa de 
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estudos da CAPES precisarno comprovar esse fate perante a lnstitui~o Associada, no 
ate da matricula, por meio dos seguintes documentos: 
a) Contracheque ou Declara~ao da Secretaria de Educa~ao (estadual ou municipal) com 
data anterior maxima de 30 (trinta) dias ou Ato de Nomea~ao (no Diario Oticial) e; 
b) Declara~ao do Diretor da escola, com firma reconhecida e com data anterior maxima 
de 30 (trinta) dias, de que se encontra no exercicio da docencia de Maternatica no ensino 
basico. 
c) preencher e assinar urn Termo de Compromisso cujo texto completo esta disponlvel 
na pagina internet do PROFMAT (http://www.profmat-sbm.org.brD. Os discentes que 
usufruiram previamente de bolsa de estudo, atraves da CAPES para PROFMAT, 
independente do tempo concedido, nao poderao voltar a pleitear bolsa de estudo do 
PROFMAT. 

A concess40 da bolsa da CAPES para ° PROFMAT e exc1usiva para professores na 
exercicio da docencia de Matematica no ensino basico e deve respeitar a ordem 
decrescente de n~tas, ate 0 limite de quota de bolsas concedidas para cada Instituiy40 
Associada 
14. Charnamos especial aten~o para 0 texto na segunda pagina do Termo de 
Compromisso, que 0 discente precisa copiar de seu pr6prio punho no local assinalado 
para tal: 

Dec/aro, sob as penas previstas na Lei, que me encontro em efetivo exercicio da 
docencia de Matematka em Escola Publica do Ensino Basko e assumo 
formalmente 0 compromisso de continuar atuando como Professor do Rede Publica 
por um periodo mio inferior a cinco anos opas a diplomo~iio do PROFMAT. 

15. Tambern chamamos especial aten~o para 0 Item IV do Termo de Comprornisso: 
IV - nlio acumular a percePfiio do bolsa com qualquer modalidade de auxilio ou 
bolsa de Dutro programo da CAPES. ou de outra agenda de fomento publica 
nacional; 

16. 0 Termo de Compromisso s6 sera valido se estiver assinado pelo discente 
(assinaturas iguais nas duas paginas), pelo Coordenador Academico Institucional e pelo 
Pr6-Reitor de P6s-Gradua¢o ou seu representante legal . 
20. Alem do preenchimento dos dados do discente, e das assinaturas, 0 Termo de 
Compromisso n.i'l.o podera ser rnodificado de forma alguma. 
17. Os discentes bolsistas matriculados serao inscritos por cada Coordenador 
Academico Instituc ional no Sistema de Ges~o de Bolsas da CAPES, sendo essa 
informa¢o homologada pela Coordenay.i'l.o Academica Nacional do PROFMAT. Essa 
homologayllo nilo e garantia do pagamento da Bolsa, ja que somente a CAPES e 
responsavel pelo mesmo. 
18. A homologa~ao do pedido de balsa pela Coordena~ao Nacional s6 sera possfvel 
depois que: 

a) 0 processo de matricula do discente esteja completamente encerrado; 
b) 0 Termo de Compromisso tenha sido recebido (original) pelo secretariado do 
PROFMAT, corretamente preenchido e assinado, sem rasuras e/ou aherayOes; 
c) 0 discente tenha side cadastrado pelo Coordenador Academico Institucional 

no Sistema de GestAo de Bolsas da CAPES; 
d) Tenham sido resolvidas quaisquer outras pendencias existentes entre 0 

discente e a CAPES, ou qualquer outro 6rgao publico. 
19. Discentes que tenham alterado 0 seu nome por ocasiilo do casamento, ou por 
qualquer outea razAo, e nao tenham comunicado esse fato it Receita Federal , precisarao 
faze-Io imediatamente: n40 sera possivel a homologa~Ao do pedido de bolsa ate que a 
situa~o esteja regularizada. 
Erros no cadastramento podem acarretar atraso na concessao de bolsas. A decisllo sobre 
eventuais pagamentos retroativos da bolsa e da exclusiva competencia da CAPES. 
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