CAMPUS ARAGUAÍNA – UNIDADE CIMBA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA
COORDENAÇÃO DO POLO UFT – MNPEF

Ofício nº 04/2017 – MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – MNPEF
Araguaína, 14 de Setembro de 2017.
À Senhora Maria Florismar do E. Santo
Diretora Regional de Educação
Secretaria de Educação – TO
Assunto: Divulgação do processo seletivo para o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física.
Prezada Senhora,
O Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Física (MNPEF) é um programa nacional de
pós-graduação de caráter profissional, voltado a professores de ensino médio e fundamental com ênfase
principal em aspectos de conteúdos na Área de Física. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Física
(SBF) com o objetivo de coordenar diferentes capacidades apresentadas por diversas Instituições de Ensino
Superior distribuídas em todas as regiões do País. (http://www.sbfisica.org.br/mnpef).
O Edital Nacional foi lançado e o período de inscrições no processo seletivo (on-line) é entre os dias
11/09/2017 à 01/10/2017, no endereço eletrônico http://www.sbfisica.org.br/mnpef.
De acordo com o item 2.2. “Poderão participar do processo seletivo os candidatos que estejam em efetivo
exercício de docência em Física na educação básica ou superior, ou em Ciências no nível fundamental, e
sejam portadores de diplomas de graduação em Física (Licenciatura ou Bacharelado) ou áreas afins, em
cursos reconhecidos pelo Ministério de Educação, ou estudantes do último semestre desses cursos. ”
Em breve o Edital Local será lançado nos sites da SBF (http://www.sbfisica.org.br/mnpef) e UFT
(http://www.uft.edu.br/mpef).
Gostaria da ajuda da Diretora Regional de Educação para a divulgação da abertura deste Mestrado e do
lançamento do Edital Nacional, tendo em vista a grande importância deste Mestrado para a capacitação
dos professores em nossa região.
Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima e consideração.
Araguaína, 14 de Setembro de 2017

Profa Dra. Érica Cupertino Gomes

Coordenadora do Polo do MNPEF/UFT

