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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a Coordenação do Programa de Mestrado  

Nacional Profissional em Ensino de Física - MNPEF da Universidade Federal de Alagoas 

– UFAL tornam pública, pelo presente Edital, a convocação dos aprovados no Processo 

Seletivo 2023 para realização da matrícula institucional.  

   

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  

1.1. A Coordenação do Polo 36 do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

– MNPEF da Universidade Federal de Alagoas convoca exclusivamente, por meio deste 

Edital, os aprovados no Processo Seletivo 2023 para realização da matrícula institucional 

seguindo as orientações do presente edital.  

  

1.2. O presente Edital complementa, para o Polo UFAL, o EDITAL DE SELEÇÃO - 

MNPEF/SBF N° 07/2022 e o EDITAL COMPLEMENTAR MNPEF-UFAL N° 01/2022, 

publicados pela Sociedade Brasileira de Física disponível na página eletrônica: 

https://if.ufal.br/pt-br/pos-graduacao/mnpef/selecao/2023.  

  

1.3. Os nomes dos alunos aprovados no Processo Seletivo 2023 do MNPEF, para os quais 

o presente edital de convocação é exclusivamente dirigido, estão divulgados na página 

eletrônica do programa no seguinte endereço: https://if.ufal.br/pt-br/pos-

graduacao/mnpef/selecao/2023.   

 

2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA MATRÍCULA INSTITUCIONAL  

  

2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente através do Portal SIGAA no endereço: 

https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba= p-stricto 

por meio do preenchimento do formulário de inscrição online que ficará disponível no 

período de 23/01/2023 a 31/01/2023.  
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2.2. A inscrição por meio do presente processo implicará no conhecimento e tácita 

aceitação das condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital, não podendo o 

candidato alegar seu desconhecimento.  

  

2.3. A inscrição será efetivada com a confirmação gerada pelo sistema, devendo ser 

impressa e/ou arquivada para possíveis necessidades de comprovação  

  

2.4. Para a matrícula institucional online, os candidatos deverão anexar os seguintes 

documentos:  

  

a) Cópia da Carteira de identidade;  

b) Cópia do CPF;  

c) Cópia de Comprovante de residência (apenas um dos últimos 3 meses);  

d) Cópia do Título de eleitor;  

e) Cópia do Comprovante de quitação eleitoral;  

f) Cópia do Comprovante de cumprimento das obrigações militares para homens;  

g) Cópia do Histórico Escolar da Graduação;  

h) Cópia do Diploma (frente e verso);  

i) Cópia de comprovante de que está em efetivo exercício da docência em 

Física/Ciências.  

  

2.5. Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pelo Colegiado do Programa 

de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física do Polo 36 da Universidade 

Federal de Alagoas.  

 

2.6. Além do preenchimento dos dados no sistema, os candidatos selecionados para 

ingresso no MNPEF deverão comparecer, no período de matrícula (23/01 a 31/01) das 

13:00 às 17:00, na secretaria do polo 36 UFAL do MNPEF, localizada no Campus A. C. 

Simões da UFAL, Av. Lourival Melo Mota, S/N Tabuleiro do Martins, Maceió – AL, 

apresentando os originais e cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso 

de graduação e comprovante de que está em efetivo exercício de docência em 

Física/Ciências.  

 

2.7. As matrículas somente serão confirmadas após preenchimento obrigatório de seus 

registros na Plataforma de Educação Básica da CAPES, acessada pelo seguinte endereço  

eletrônico: https://eb.capes.gov.br/. 

  

Maceió, 23 de janeiro de 2023.  
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