
 

 

 

INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULA 
REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO CURSO DE 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – TURMA 
2023 - POLO 20 

 
Considerando os editais MNPEF Nº. 07/2022 e MNPEF/UEM Nº01/2022 e com 
a anuência da Coordenação Nacional do MNPEF, ficam todos(as) os(as) 
candidatos(as) citados(as) no Quadro 1 e 2 do EDITAL 09 MNPEF-UEM a 
realizar a matrícula,  
 
Período: de 09/12/2022 à 16/12/2022  

1) O mesmo deve ser efetuado por meio da página eletrônica: 

https://npd.uem.br/sgipos/ (tutorial disponível na página: 

http://www.dfi.uem.br/dfimestrado/) e gerar a “ficha de inscrição” do Polo.  

 

2) LOCAIS de entrega: G56-08 (Profa Hatsumi) ou 13 (Prof. Breno), ou secretaria DFI com o 

Antonio (14:00 as 17:00). Antes de comparecer confirme um horário com o Prof. Breno 

ou a Profa. Hatsumi. CUIDADO com o horário especial devido aos jogos da Copa que 

envolvem o time do Brasil (Portaria Nº 1600/2022-GRE) 

Para jogos com início às 12:00 o expediente será até as 11:30; 

Para jogos com início às 13:00 o expediente será até as 11:40; 

Para jogos com início às 16:00 o expediente será até as 13:40 

 

TRAGAM O DOCUMENTO ORIGINAL! 

 

3) da documentação de matrícula (respeitando o item 2.3 deste edital) constante na ficha 

cadastral de matrícula (disponível em “Ficha cadastral e modelos de requerimentos” na 

página eletrônica: http://www.dfi.uem.br/dfimestrado/) devidamente preenchido e 

assinado. Juntamente com esta documentação, ainda deve ser entregue a “ficha de 

inscrição” gerada no sistema SIGPOS devidamente assinada pelo aluno. 

4) Obrigatório registro na Plataforma de Educação Básica da 

CAPES  https://eb.capes.gov.br/, entregue uma cópia do registro junto com a 

documentação de matrícula. 
5) obrigatório o documento de comprovação de docência em Física no Ensino Médio ou 

Ciências no Ensino Fundamental.  

 
 

Maringá, 06 de dezembro de 2022. 
 

 

Prof. Dr. Breno Ferraz de Oliveira 

Coordenador adjunto do Polo UEM do 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

 


