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 A UFF possui diversas bolsas e au-

xílios de assistência estudantil que contri-

buem para a formação profissional  e per-

manência  do aluno na Universidade. 

 Para conhecer mais sobre o que a  

UFF tem a oferecer, acesse  o Guia para 

calouros  (alunos ingressantes) no site:  

www.uff.br/calouros 

 A seleção para  as vagas do curso 

de Bacharelado em Matemática com ênfa-

se em Matemática Aplicada e Computaci-

onal  do INFES/UFF ocorre através do 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), que 

por sua vez utiliza as notas do Exame Na-

cional do Ensino Médio (ENEM). 

 Por ano são oferecidas 50 vagas 

no período noturno. 
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A palavra Matemática em sua ori-

gem grega significa conhecimento e, ao 

longo do tempo, teve um papel essencial 

para o desenvolvimento da humanidade. A 

Matemática é uma das áreas das Ciências 

Exatas e da Terra que explora o raciocínio 

lógico e abstrato e, consequentemente, é 

usada como uma ferramenta fundamental 

para a resolução de problemas em dife-

rentes áreas do conhecimento, tais como: 

Administração, Astronomia, Ciências Bio-

lógicas, Ciência da Computação, Ciências 

da Saúde, Economia, Engenharias, Física, 

Geociências, Interdisciplinar, Química e 

outras. 

Podemos observar que a Matemática 

está presente em todo nosso cotidiano. 

Diariamente  desenvolvemos  ativi-

dades e interagimos com produtos que 

estão associados a algum tipo de conheci-

mento matemático e podem ter os seus 

comportamentos modelados e simulados 

computacionalmente. 

Desta forma, o curso de Bachare-

lado em Matemática com ênfase em 

Matemática Aplicada e Computacional 

combina conceitos matemáticos, físicos e 

técnicas computacionais que tem como 

objetivo formar profissionais qualificados 

que atuem na resolução de problemas em 

diversas áreas do conhecimento científico 

e tecnológico e, até mesmo, ajudar no me-

lhoramento do desempenho de empresas. 

O mercado de trabalho necessita 

de profissionais com alta qualificação ci-

entífica e tecnológica para atuar em pes-

quisa, desenvolvimento e ensino. 

O Bacharel em Matemática com ên-

fase em Matemática Aplicada e Computa-

cional terá uma formação multidisciplinar e 

especializada em Matemática Aplicada, Mate-

mática Computacional, Matemática Pura ou 

Modelagem Computacional,  tornando-se as-

sim um profissional de referência na área 

e com diversas oportunidades de carrei-

ras, tais como: 

• professor/pesquisador em centros de 
pesquisas e universidades;

• empresas de análise de risco, desen-

volvimento de algoritmos, tecnologia da 
informação, simulação computacional e 
outras;

• indústrias: Embraer, Ford, Fiat, Petro-

bras, Transpetro, Vale e outras;

• mercado financeiro;

• meio ambiente;

• monitoramento de doenças;

• bancos e seguradoras;

• profissional autônomo (consultor); e
• gestão pública ou privada.

Mínima de 8 e máxima de 12 semestres 

2540 horas 

Presencial/Noturno 

4 em uma escala de 0 a 5 
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