Edital de Seleção do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física
(MNPEF) – Polo UEM
A Coordenação do Polo UEM (Universidade Estadual de Maringá) do Mestrado Nacional
Profissional em Ensino de Física (MNPEF) da Sociedade Brasileira de Física (SBF) torna
público o processo seletivo para ingresso no referido polo do programa. O calendário do
processo seletivo consta no Anexo II do Edital de Seleção para o ingresso no MNPEF
publicado pela SBF no portal www.sbfisica.org.br/mnpef.
As inscrições para a primeira fase devem ser feitas no período de 16 de maio a 17 de junho de
2013, no portal www.sbfisica.org.br/mnpef.
Número total de vagas no polo UEM: 10
Do Processo Seletivo do Polo UEM:
1ª Fase: Prova Escrita
Data: 23/06/2013
Local das Provas: Sala 21 do Bloco G56 da UEM
Horário: Das 13h às 17h
Programa da Prova: ver Edital publicado pela SBF
De 5 de junho a 5 de julho de 2013, os candidatos classificados para o Polo UEM na primeira
etapa do processo seletivo (conforme Edital Nacional), cujos nomes forem divulgados, devem
comparecer na secretaria do polo UEM (sala 22 do Bloco G56) das 8h às 11h30 ou das 14h às
17h30 para efetuar a inscrição para a segunda fase (conforme Anexo 1 do Edital).
2ª fase: Prova de Defesa de Memoriala
Data: De 15/07 a 19/07/2013
Local: Sala 21 do Bloco G56
Horário: 14h
Para a segunda etapa do processo seletivo, o candidato deve apresentar original e cópia de
documento de identificação, CPF, diploma de curso de graduação (frente e verso) ou
declaração oficial de colação de grau ou comprovante de matrícula em semestre final de curso;
cópia do histórico escolar de curso de graduação e de comprovante de que está em efetivo
exercício de docência em Física na educação básica ou no ensino superior ou em Ciências no
ensino fundamental; memorial, constituído de exposição escrita sobre sua trajetória profissional
e um plano de trabalho para o mestrado; cópia do currículo vitae (preferencialmente no
formato Lattes).
Mais informações: página do polo: http://www.dfi.uem.br/dfimestrado/
Secretaria do Polo UEM : Departamento de Física Bloco G56 - Sala 22
Telefone (044) 3011- 5900
Falar com: Paulo Alberto
Coordenador do Polo UEM:
Prof. Dr. Paulo Ricardo Garcia Fernandes
e-mail: mnpef_uem@dfi.uem.br
Telefone (044) 3011 5910
Maringá, 14/05/2013.

