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INSTRUÇÕES SOBRE A MATRÍCULA E INÍCIO DAS AULAS 

 

 

MATRÍCULA INSTITUCIONAL NO MNPEF 

 

Período para realização da matrícula: de 23/01/2023 a 31/01/2023 (O formulário 

eletrônico que será disponibilizado para isso só poderá ser acessado a partir das 0:00h do 

dia 23/01/2023). 

Os alunos aprovados no processo seletivo 2023, cujos nomes foram divulgados no resultado 

final, deverão realizar a matrícula institucional no programa obedecendo ao EDITAL Nº 

01/2023 - MNPEF-UFAL MATRÍCULA INSTITUCIONAL disponível no endereço 

eletrônico:  

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

  

Observação: Após acessar o link acima, escolha o EDITAL Nº 01/2023 - MNPEF-

UFAL MATRÍCULA INSTITUCIONAL - ENSINO DE FÍSICA e clique na 

setinha verde (do lado direito da página) para visualizar dados do processo seletivo e/ou 

matrícula. O ícone de inscrição só estará disponível a partir das 0:00h do dia 

23/01/2023. 

 

A matrícula deverá ser feita por meio do preenchimento eletrônico adequado das 

informações solicitadas e anexando arquivos (em formato PDF) digitalizados dos 

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. 

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


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

ingresso no MNPEF deverão comparecer, no período de matrícula, a 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 do diploma ou 

do certificado de conclusão do curso de graduação e comprovante de que está em efetivo 

exercício de docência em Física/Ciências. 

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/. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DAS AULAS 

 

As aulas irão ocorrer presencialmente somente às sextas-feiras, no horário das 

8:00 às 17:00. O início do semestre letivo 2023.1 será no dia 03/03/23 e seu término será 

no dia 14/07/22; e serão ofertadas as seguintes disciplinas:  

 

a) Marcos no Desenvolvimento da Física,  

b) Termodinâmica e Mecânica Estatística,  

c) Mecânica Quântica. 

 

 

 

Maceió, 15 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 

Prof. Wagner Ferreira da Silva 
Coordenador do Polo 36 do MNPEF 

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