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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DOUTORADO EM MATEMÁTICA

Av. Adhemar de Barros, s/n, Campus de Ondina, 
CEP:40.170-110, Salvador-BA

Tel.: (71) 3283-6308   Telefax: (71) 3283-6273
E-mail: ceapgmat@ufba.br      Home Page: www.pgmat.ufba.br

Ficha de inscrição para o processo seletivo ____.__ (ano.semestre)

FOTO

DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO:

     

IDENTIDADE:
     

CPF:
     

DATA  DE NASCIMENTO:
     

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

     
BAIRRO:

     
CEP:

     
MUNICÍPIO / ESTADO:

     
TELEFONE (residencial/celular):
     

E-MAIL:
     

AUTODECLARAÇÃO: (É possível assinalar mais de 
uma opção)

o Amarelo (segundo o IBGE)

o Branco (segundo o IBGE)

o Indígena (segundo o IBGE) 

o Pardo (segundo o IBGE) 

o Preto (segundo o IBGE) 

o Quilombola

o Pessoa com Necesidades Especiais

o Pessoa Trans (Transexual, Travesti ou 

Transgênero)

INSCRIÇÃO:
o Concorrerei à política de reserva de 
vagas;  
o Não concorrerei à política de reserva 
de vaga

¤  DECLARO QUE me 
submeti à Prova Extra-Muros 
(Doutorado)  em 07/10/2017 e 
desejo que a classificação nesta
prova seja usada na seleção.

NOTA: se o(a) candidato(a) 
não se subemeteu à Prova 
Extra-Muros ou não deseja que 
a classificação nesta prova seja 
considerada nesta seleção, 
então deverá realizar prova de 
seleção aplicada pela comissão 
de seleção em data indicada no 
edital de seleção.

Ao optar por concorrer à política de reserva
de vagas, concorrerei à modalidade ao lado,
declarando-me: (Assinale apenas uma 
opção):
o Negro (Preto ou Pardo) 

o Indígena 

o Pessoa com Necesidades Especiais 

o Quilombola 

o Pessoa Trans (Transexual, Travesti ou 

Transgênero)

FORMAÇÃO PROFISSIONAL ATIVIDADES PROFISSIONAIS ATUAIS

NOME/INSTITUIÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO: Cargo ou função:

Ano de ingresso/conclusão: Instituição:

NOME/INSTITUIÇÃO DO CURSO DE Pós-GRADUAÇÃO: Cargo ou Função:

Ano de ingresso/conclusão: Instituição:

DISPONIBILIDADE PARA CURSAR O DOUTORADO EM MATEMÁTICA:
   ¤   DEDICAÇÃO EXCLUSIVA;      ou        ¤   DEDICAÇÃO PARCIAL, TRABALHANDO: ____ HORAS POR SEMANA

A realização da inscrição implica em irrestrita submissão do candidato ao edital de seleção
respectivo  e  ao  Regimento  do  Programa de  Doutorado em Matemática  UFBA/UFAL,
disponíveis em www.pgmat.ufba.br. O(a) candidato(a) toma conhecimento que a oferta de
componentes curriculares (disciplinas/atividades) em cada período letivo é decidida pelo
colegiado do programa por sugestão dos docentes do programa com prioridade para os(as)
discentes  regularmente  matriculados(as)  no  programa  com  orientador  aprovado  pelo
colegiado  do  programa;  incluindo  a  realização  de  Exames  de  Qualificação  até  se
completarem 18 (dezoito) meses de tempo de matrícula do(a) discente.
Local: Data: Assinatura do(a) candidato(a)

No verso listamos nome/email de orientadores disponíveis para iniciar orientação em 2018.1

mailto:viltonj@ufba.br
http://www.pgmat.ufba.br/
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Orientadores disponíveis 2018.1 Email Área

Armando De Castro Junior

Diego Catalano Ferraioli
Carlos Alberto Raposo da Cunha raposo@ufsj.edu.br Análise

Mathieu Molitor

Thiago Bomfim Nunes tbnunes@ufba.br

armandomat@yahoo.com.br
armandomath@gmail.com

Sistemas 
Dinâmicos

diego.catalano@ufba.br
diego.catalanoferraioli@gmail.com

Geometria 
Diferencial

mathieu.molitor@ufba.br
Geometria 
Diferencial
Sistemas 
Dinâmicos


