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Informações gerais

A página do nosso departamento
http://www.mat.puc-rio.br
contém todas as informações sobre:

1 professores e suas linhas de pesquisa;

2 cursos e suas ementas, programação;

3 eventos (seminários, conferências, workshops);

4 exigências para obtenção do título.

http://www.mat.puc-rio.br


Exigências para obtenção do título

Todas as informações estão no site do departamento:
http://www.mat.puc-rio.br/pos_admissao.htm

Mestrado
1 Completar um mínimo de 24 créditos de

pós-graduação (ou seja, fazer ∼ 2 cursos por
semestre). Créditos externos podem ser
aproveitados, mas no máximo 8 créditos.

2 Ser aprovado em exame de língua inglesa.

3 Escrever e defender uma dissertação de mestrado.

http://www.mat.puc-rio.br/pos_admissao.htm


Exigências para obtenção do título

Todas as informações estão no site do departamento:
http://www.mat.puc-rio.br/pos_admissao.htm

Doutorado
1 Completar um mínimo de 45 créditos de

pós-graduação (ou seja, fazer pelo menos ∼ 2
cursos por semestre). Créditos externos podem
ser aproveitados, mas no máximo 25 créditos.

2 Ser aprovado em 2 exames de línguas
estrangeiras.

3 Ser aprovado no exame de qualificação até no
máximo 2 anos a partir do seu ingresso no
programa de doutorado.

4 Escrever e defender uma tese de doutorado que
contenha resultados originais e relevantes sobre o
tema de pesquisa da área.

http://www.mat.puc-rio.br/pos_admissao.htm


Participação na vida científica do departamento

Alguns eventos do nosso departamento são idealizados
especificamente para alunos como público alvo.

1 Seminário q.t.p (que termina em pizza)—evento
mensal de apresentação informal de resultados e
teorias matemáticas, seguido por confraternização
com pizzas.

2 Oktobermat—ciclo anual de palestras dirigidas a
alunos de graduação e pós-graduação em
matemática e áreas afins.

3 Dia dos Alunos—palestras ministradas por
alunos do nosso programa feat. alguns alunos
convidados de fora.



Participação na vida científica do departamento

Outros eventos são idealizados para um público alvo
mais especializado.

Colóquio—seminário ministrado por convidados
de destaque científico; destinado a uma audiência
geral de professores e alunos (tipicamente mais
avançados).

Outros seminários de pesquisa mais
especializados, conferências científicas,
minicursos avançados e etc.

Seminário dos alunos ... alguém vai querer
organizá-lo?



Vida científica na região Fluminense

1 EDAÍ—seminário mensal de Sistemas Dinâmicos
organizado conjuntamente pela PUC-Rio, UFF e
UFRJ desde 2008.

2 COLMEA—Colóquio Interinstitucional Modelos
Estocásticos e Aplicações

3 CRANED—Colóquio Rio de Janeiro de Análise e
Equações Diferenciais



Rede de apoio disponível aos estudantes

1 O orientador (ou orientador acadêmico)

2 O coordenador adjunto de pós-graduação

3 A Rede de Apoio ao Estudante (RAE)
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/rae/

Ela inclui o Serviço Comunitário de Orientação
Psicológica http:
//www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/psicom/

4 Uma rede própria de amigos, colegas.

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrac/rae/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/psicom/
http://www.puc-rio.br/sobrepuc/admin/vrc/psicom/

