
 
 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

Proposta de credenciamento de Polo 

 

I. Identificação 

Nome da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior: 

Campus: 

Endereço:  

Telefones: 

Nome de contato:  

Endereço eletrônico para contato: 

 

II. Corpo docente 

II.a Coordenação do Polo: 

Coordenador: 

Endereço eletrônico: 

Telefone: 

Titulação (instituição, data e área do conhecimento): 

 graduação: 

 pós-graduação: 

CPF: 

Área de pesquisa: 

Link para CV-Lattes: 

 

 II.b Docentes Permanentes: 

 Para cada docente do quadro permanente, informar: 

Nome: 

Endereço eletrônico: 

Titulação (instituição, data e área do conhecimento): 

 graduação: 

 pós-graduação: 

CPF: 

Área de pesquisa: 

Link para CV-Lattes: 

  

 II.c Docentes Colaboradores 

 Para cada docente do quadro de colaboradores, informar: 

Nome: 



 
 

Endereço eletrônico: 

Titulação (instituição, data e área do conhecimento): 

 graduação: 

 pós-graduação: 

CPF: 

Área de pesquisa: 

Link para CV-Lattes: 

 

III. Linhas de pesquisa aplicada e/ou desenvolvimento de materiais instrucionais 

Relacionar as linhas de pesquisa aplicada do Polo, com a apresentação de um resumo 

(máximo de 4 linhas) de cada uma.  Indicar a vinculação de cada docente a essas linhas.  

 

IV. Disciplinas  

A partir da proposta do MNPEF, informar as disciplinas que comporão o curso no Polo.   Se 

as disciplinas não tiverem o mesmo nome daquelas propostas pelo MNPEF, indicar a 

equivalência com as disciplinas do MNPEF.  Caso o Polo deseje oferecer uma disciplina 

optativa adicional, informar a ementa.   

Observação: para funcionar como um polo do MNPEF, o curso deve, necessariamente, 

oferecer todas as disciplinas obrigatórias, bem como o número mínimo de disciplinas 

optativas de cada bloco. 

 

V. Infraestrutura 

Descrever sucintamente a disponibilidade do Polo quanto a cada uma das modalidades 

abaixo. Não hesitar em incluir novos itens que forem julgados adequados. 

a. Laboratórios 

b.  Infraestrutura computacional 

c.  Biblioteca 

d.  Outras (museus, centros de divulgação, etc.). 

 

VI. Previsão do número de vagas 

Informar a disponibilidade prevista pelo Polo. 

 

VII. Informações adicionais  

Incluir quaisquer informações que sejam consideradas relevantes para o processo de 

credenciamento do Polo. 

 

 

 


