
       
 

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022. 

 

Prezado(a) Dirigente, 

 

Temos a satisfação de anunciar que a Sociedade Brasileira de Matemática - SBM, com apoio do 

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – Impa irá apresentar à Capes a proposta para 

a criação do Programa de Doutorado Profissional em Matemática em Rede Nacional – Profmat-

D. 

O curso de Doutorado Profissional é um desdobramento natural do Profmat, o Mestrado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional. No entanto, a missão do Profmat-D difere em 

escopo e abrangência da do Mestrado já existente. O objetivo do doutorado é o de preparar 

profissionais para atuarem no ensino de matemática de forma ampla, indo desde a produção de 

mídia e material didático até a avaliação de políticas públicas educacionais, ou a divulgação e a 

popularização da matemática. 

Em todos os casos, o objetivo do Profmat-D será promover conhecimento matemático 

aprofundado; formação teórica nas suas respectivas áreas de pesquisa; e capacidade de 

atuação prática. Deste modo, egressos do programa estarão aptos a atuar na gestão pública e 

privada, na avaliação de políticas educacionais; na criação de material didático; e na curadoria 

de exposições matemáticas, dentre muitas possíveis áreas de atuação. 

 

Informamos que a APCN do Doutorado será submetida à Capes em agosto desse ano e 

gostaríamos de saber se sua Instituição gostaria de participar dessa proposta.  

 

Caso sim, a sua IES deverá enviar à SBM uma manifestação de interesse até o dia 30/04/2022 
às 23h59 (horário de Brasília), por meio do preenchimento do formulário eletrônico que se 

encontra no link: https://forms.gle/4qtWWb6cRfLbbv8t9 

 

Cabe destacar que todas as Instituições de Ensino Superior (IES) que apresentarem essa 

manifestação de interesse serão avaliadas, por meio de processo seletivo que será feito por uma 

comissão nomeada pela Diretoria da SBM, em que serão levados em consideração, dentre 

outros, os seguintes parâmetros: 

• existência do Mestrado Profmat com excelentes indicadores nos últimos cinco anos de 



       
discentes matriculados e egressos; 

• Infraestrutura da IES; 

• corpo docente qualificado academicamente para lecionar, orientar e participar ativamente 

das linhas de pesquisa desta proposta; 

• corpo docente com relevantes produção científica relacionada com os objetivos dessa 

proposta. 

 

Encaminhamos, também, em anexo, uma versão preliminar de alguns aspectos da proposta a 

ser apreciada pela Capes. 

 

Gostaria de aproveitar essa oportunidade para elevar os protestos de estima e consideração. 

 

                                                     

                                                       Cordialmente, 

                                          

                                         
                             Paolo Piccione 

Presidente 

Sociedade Brasileira de Matemática - SBM 

 


