
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 

CURSO DE MESTRADO E CURSO DE DOUTORADO 

EDITAL 2023.2 

O Departamento de Matemática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro torna pública 

a abertura das inscrições para a seleção ao Programa de Pós-Graduação em Matemática para o 

período 2023.2 com início previsto para o mês de agosto de 2023. O Programa de Mestrado possui 

uma duração de 24 (vinte e quatro) meses e o Programa de Doutorado possui uma duração de 48 

(quarenta e oito) meses: 

O processo seletivo de alunos de pós-graduação obedece às seguintes regras: 

1. O candidato ao Mestrado deve ser graduado em curso da área tecnológica ou científica ou 

apresentar formação equivalente, a critério da Comissão de Pós-Graduação. 

2. O candidato ao Doutorado deve possuir o grau de Mestre em Matemática ou formação 

equivalente a critério da Comissão de Pós-Graduação e das demais instâncias 

regulamentares. 

3. O candidato deve fazer o pedido através do sistema online da Universidade, 

em http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos no período de 29/05/2023 a 26/06/2023.  

a. Todo candidato deve anexar cópias digitais do curriculum-vitae, diploma de 

graduação, histórico escolar da graduação, e carta de intenção (memorial) com no 

máximo duas páginas expondo as razões que levaram à escolha do Programa de Pós- 

Graduação em Matemática. 

b. O candidato ao Doutorado deve ainda anexar cópias digitais do diploma de mestrado 

e do histórico escolar do mestrado. 

c. O candidato deve solicitar cartas de referência a pelo menos dois professores. Os 

professores receberão pedido de cartas de referências através do sistema de inscrição 

feito pelo aluno. 

4. Caso o Departamento julgue necessário, o candidato deve submeter-se a entrevista com 

professor indicado pela Coordenação de Pós-Graduação do Departamento. 

A matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo é realizada na Divisão de Admissão e 

Registro (DAR) da Universidade com data a definir. 

Ao ingressar no programa de pós-graduação, o aluno terá um orientador acadêmico indicado 

pelo Departamento. 

Informações detalhadas sobre o Departamento de Matemática e o Programa de PósGraduação em 

Matemática podem ser encontradas em http://www.mat.puc-rio.br e através de e-mail, pelo 

endereço secpos@mat.puc-rio.br 
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