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EDITAL COMPLEMENTAR MNPEF-UFABC Nº 001/2016
Normas do Processo Seletivo para o Curso de
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de
Física - Polo UFABC, referente ao ingresso em
março de 2017, conforme previsto pelo Edital
MNPEF – SBF N° 01/2016.

O Programa de Pós-Graduação em Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (PPGMNPEF) da Universidade Federal do ABC – UFABC torna pública a abertura das inscrições
para a seleção de candidatos para ingresso nos Cursos de Mestrado Nacional Profissional em
Ensino de Física no Polo UFABC, com início previsto para o dia 04 de março de 2017 e
estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O Processo Seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação
do Programa, a qual será presidida pelo servidor docente José Kenichi Mizukoshi – Siape
1546626, sendo também composta pelo servidor docente Marcelo Oliveira da Costa Pires –
Siape 1545741.
1.2. O presente Edital complementa, para o Polo UFABC, o Edital MNPEF – SBF Nº 01/2016
de Seleção para Ingresso no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, doravante
denominado Edital Nacional MNPEF/SBF, publicado pela Sociedade Brasileira de Física, e
detalha algumas datas deste processo, conforme indicado no item 2.1. deste Edital.
1.3. As aulas presenciais dos alunos ingressantes pelo presente Edital no curso de Mestrado
Nacional Profissional em Ensino de Física ocorrerão às quartas-feiras, das 17h às 23h, e aos
sábados, das 8h às 17h.
1.4. A página eletrônica do MNPEF –
http://mnpef.ufabc.edu.br
e
a
página
http://www.sbfisica.org.br/mnpef

Polo UFABC está disponível
nacional
está
disponível

em:
em

1.5. A secretaria do Polo UFABC do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física está
localizada no 4º andar do Bloco B do Campus Santo André, endereço:
Avenida dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André – SP
CEP 09210-580
Telefones: (11) 4996-0088/ 4996-0099
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2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
2.1. O calendário de inscrição, seleção, matrícula e início das aulas é apresentado abaixo:
EVENTO
Prazo de inscrição no formulário nacional
Prazo de inscrição no formulário do Polo UFABC

Prazo final para pagamento da taxa de inscrição

Período para emissão do comprovante de inscrição.
Prazo máximo para reclamação referente a não emissão de
comprovante de inscrição, de acordo com o previsto no item
2.6 do Edital Nacional.
Divulgação da listagem dos candidatos inscritos no Polo
UFABC no site http://mnpef.ufabc.edu.br
Realização da Prova Escrita Nacional no Polo UFABC, com
duração máxima de 4 horas.
Divulgação preliminar do Polo UFABC dos resultados da
Prova Escrita Nacional no site http://mnpef.ufabc.edu.br.
Divulgação do Polo UFABC dos nomes dos candidatos
classificados para a segunda etapa, com os horários e locais
para a realização da Prova de Defesa de Memorial.
Prazo para recurso da "divulgação preliminar" que deverá ser
direcionado para o e-mail institucional do Curso,
ppg.mnpef@ufabc.edu.br

DATA
01/09/2016 a 12/10/2016
20/09/2016 a 18/11/2016
Dia 13/10/2016, até o limite
de horário estabelecido pela
instituição bancária para
processamento do pagamento
nessa data.
14/10/2016 a 18/10/2016
Até dia 19/10/2016, às 12
horas (horário de Brasília)
Até dia 20/10/2016
23/10/2016, às 13 horas
(horário de Brasília)
16/11/2016
18/11/2016
Até dia 22/11/2016, às
23h59min59s (horário de
Brasília)

Divulgação do recurso da “divulgação preliminar” e a nova
relação com as notas dos candidatos e novos horários e locais
para a realização da Prova de Defesa de Memorial no Polo
UFABC (quando for o caso), no site
http://mnpef.ufabc.edu.br.

23/11/2016

Realização da Prova de Defesa de Memorial no Polo
UFABC.

28/11/2016 a 02/12/2016, das
9h às 18h (horário de
Brasília)

Divulgação preliminar do resultado da Prova de Defesa de
Memorial.
Prazo para o recurso da "divulgação preliminar" do resultado
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Até 13/12/2016
Até dia 17/12/2016, às
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da Prova de Defesa de Memorial.

23h59min59s (horário de
Brasília)

Divulgação do resultado final da Prova de Defesa de
Memorial
Matrícula
Início das aulas

18/12/2016
22/02/2017 e 23/02/2017
04/03/2017

3. DO NÚMERO DE VAGAS
3.1. Serão oferecidas 15 (quinze) vagas na turma a que se refere este Edital.
4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, nos prazos dispostos no
item
2.1.,
o
formulário
de
inscrição
nacional
disponível
no
site:
https://sec.sbfisica.org.br/mnpef/2017/formulario.php e o formulário de inscrição do Polo
UFABC disponível no site: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/. No caso deste
último, o candidato deverá responder ao questionário e anexar as cópias dos seguintes
documentos (obrigatoriamente em formato PDF):
I – Cópia do RG, para candidatos de nacionalidade brasileira, ou cópia do RNE, para
candidatos de nacionalidade estrangeira (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição,
cópia do passaporte);
II – Cópia do CPF (não será aceita a CNH);
III – Cópia de Diploma de Graduação (frente e verso) ou declaração oficial de colação de
grau ou comprovante de matrícula em semestre final de curso;
a) os diplomas de graduação e de mestrado obtidos em Programa no exterior não necessitam ter
a sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o processo
seletivo.
IV – Cópia do histórico escolar de graduação;
V – Cópia 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;
VI – Memorial com no máximo 10 (dez) páginas, constituído de exposição escrita sobre sua
trajetória profissional e um plano de trabalho para o mestrado.
4.1.1. O não envio de toda a documentação requerida no prazo previsto no item 2.1. do Edital
Nacional implica na eliminação do candidato do processo seletivo, sem direito a qualquer
ressarcimento.
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4.2. Candidatos não portadores de diploma de curso de graduação no momento da entrega dos
documentos poderão substituí-lo por declaração oficial de colação de grau ou por comprovante
de matrícula em semestre final de curso, acompanhado da lista de disciplinas e demais
requisitos para graduação e do histórico escolar completo.
4.2.1 O candidato selecionado que esteja nas condições previstas no item 4.2., deverá
comprovar a conclusão do curso até a data da matrícula.
4.3. Casos excepcionais relativos ao diploma de graduação serão resolvidos pela Comissão de
Seleção do Polo UFABC.
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1. A Prova de Defesa de Memorial será organizada conforme previsto nos itens 4.12. a 4.14.
do Edital Nacional.
5.2. O período de realização da Prova de Defesa de Memorial encontra-se previsto no item 2.1.
deste Edital. O dia, o horário e o local da realização da prova de defesa de memorial, de cada
candidato, serão divulgados no endereço http://mnpef.ufabc.edu.br.
5.3. A Prova de Defesa de Memorial será em forma oral, com cada candidato, realizada perante
a uma banca composta de pelo menos dois membros designados pela Comissão de Seleção do
Polo UFABC, no prazo fixado no item 2.1. deste Edital. A esta Prova será atribuída uma nota
entre 0 (zero) e 10 (dez), resultado da média aritmética da avaliação individual de cada um dos
membros presentes designados pela Comissão de Seleção do Polo.
5.3.1. O candidato que não comparecer à Prova de Defesa de Memorial no horário e local
previstos receberá nota 0 (zero).
5.4. A Prova de Defesa de Memorial terá duração de 30 (trinta) minutos, com o tempo dividido
igualmente entre parte expositiva e parte arguitiva.
5.4.1. O candidato poderá fazer uso, a seu critério, de recursos multimídia, como apresentação
em “data show” na parte expositiva.
6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
6.1. A nota global de cada candidato será calculada como a média aritmética simples dos graus
atribuídos à Prova Escrita Nacional e à Prova de Defesa de Memorial.
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6.2. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota global, calculada com
precisão de centésimos. Em caso de empate, o critério de desempate será o maior grau na Prova
Escrita Nacional. Persistindo o empate, será escolhido o candidato de maior idade.
6.3. Serão selecionados para ingresso no curso do MNPEF – Polo UFABC os candidatos que,
pela ordem de classificação, preencherem o número de vagas oferecido.
6.4. A Comissão de Seleção do Polo UFABC, a seu critério e com a anuência da Coordenação
Nacional do MNPEF, poderá autorizar o ingresso de alunos em número que exceda as vagas
oferecidas, respeitada a ordem de classificação.
6.5. Os candidatos selecionados para ingresso no curso de Mestrado Nacional Profissional em
Ensino de Física – Polo UFABC devem realizar matrícula no curso dentro do prazo fixado no
item 2.1. do presente Edital. O candidato que não efetivar sua matrícula no prazo indicado será
considerado desistente. Dentro de prazo estabelecido pela coordenação do Polo, outro
candidato será convocado a ocupar a vaga aberta pela desistência, respeitada a ordem de
classificação. A convocação para preenchimento da vaga será realizada por intermédio do
endereço eletrônico ou do telefone informado pelo candidato na ficha de inscrição.
7. DOS RESULTADOS E DO RECURSOS
7.1. Os resultados contendo as notas, a classificação e a aprovação dos candidatos, para cada
uma das etapas do Processo Seletivo, serão publicados na página do Programa, em
http://mnpef.ufabc.edu.br.
7.2. Os RECURSOS a que os candidatos têm direito deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa (ppg.mnpef@ufabc.edu.br),
de forma fundamentada para que possam justificar nova deliberação. Solicitações enviadas para
endereço eletrônico diferente do aqui indicado, ou por outra via, não serão acatadas.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. A Comissão de Seleção do Polo UFABC, ouvida a Comissão de Seleção Nacional, poderá
adiar as datas e prorrogar os prazos previstos no item 2.1. deste Edital. As modificações
deverão ser divulgadas no endereço http://mnpef.ufabc.edu.br, com antecedência mínima de
três dias úteis em relação às novas datas.
8.2. Não haverá segunda chamada em nenhuma etapa do processo seletivo.
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8.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo, divulgados na página eletrônica
http://mnpef.ufabc.edu.br.
8.4. Dúvidas e informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail institucional do Curso:
ppg.mnpef@ufabc.edu.br.
8.5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do Polo
UFABC.

Santo André, 19 de setembro de 2016.

José Kenichi Mizukoshi
Siape 1546626
Coordenador do Polo UFABC do
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física
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