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A coordenação institucional do curso de Mestrado Profissional em Matemática em Rede 
Nacional (PROFMAT), polo São Paulo - IFSP, ALTERA o Comunicado 05/2017, no qual 
constam os critérios de classificação dos candidatos aprovados no Exame Nacional de 
Acesso ao PROFMAT 2018 (ENA 2018), para constar:  
 
1. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS 
Onde se lê: 
1.11 Os candidatos à reserva de vagas que sejam negros (pretos ou pardos) e 
candidatos indígenas e os candidatos com deficiência deverão entregar na Secretaria de 
Pós-Graduação do IFSP, Campus São Paulo, durante o período de inscrição, os 
formulários ANEXO I ou ANEXO II presentes na Resolução nº 32/2017 do IFSP.  
 
Leia-se: 
1.11 Os candidatos à reserva de vagas que sejam negros (pretos ou pardos) e 
candidatos indígenas e os candidatos com deficiência deverão entregar no Setor de 
Protocolo do IFSP, Campus São Paulo, durante o período de inscrição, os formulários 
ANEXO I ou ANEXO II presentes na Resolução nº 32/2017 do IFSP. Os formulários devem 
ser entregues em envelope lacrado, identificado por fora com o nome completo do 
candidato, e endereçado à Coordenação Institucional do PROFMAT – Área de Matemática. 
 
Onde se lê: 
1.11.1 Os candidatos à reserva de vaga para pessoas com deficiência, além da indicação 
na declaração (Anexo II), precisam apresentar, no período da inscrição, um laudo médico 
original e legível, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 
contendo o nome do médico especialista, sua assinatura e CRM, a ser entregue em 
envelope lacrado na Secretaria de Pós-Graduação do IFSP, Campus São Paulo, 
identificado por fora com o nome completo do candidato. 
 

Leia-se: 
1.11.1 Os candidatos à reserva de vaga para pessoas com deficiência, além da indicação 
na declaração (Anexo II), precisam apresentar, no período da inscrição, um laudo médico 
original e legível, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), 
contendo o nome do médico especialista, sua assinatura e CRM, a ser entregue em 
envelope lacrado no Setor de Protocolo do IFSP, Campus São Paulo, identificado por fora 
com o nome completo do candidato e endereçado à Coordenação Institucional do 
PROFMAT – Área de Matemática. 
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