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A Comissão de Seleção do Polo 35 do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 

Física – MNPEF da Universidade Estadual de Ponta Grossa torna público a lista de 

candidatos classificados, e dá instruções para a Prova de Defesa de Memorial, segunda 

etapa do processo seletivo de ingresso ao Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 

Física no Polo 35, turma 2023. 

 

1. Os candidatos classificados, no Polo 35, para a segunda etapa do processo seletivo 

deverão entregar cópias digitais, enviadas para o endereço eletrônico ppgef@uepg.br, dos 

seguintes documentos: 

a) documento de identificação e CPF; 

b) diploma de curso de graduação (frente e verso) ou declaração oficial de colação 

de grau ou comprovante de matrícula em semestre final de curso; 

c) histórico escolar de curso de graduação; 

e) memorial, constituído de exposição escrita sobre sua trajetória profissional. 

1.1. A autenticidade dos documentos apresentados é de responsabilidade dos candidatos. 

1.2. Os documentos originais deverão ser apresentados para conferência no ato da 

matrícula, caso o candidato seja aprovado e classificado dentro do número de vagas 

disponibilizadas pelo Polo 35. 

1.3. 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 período final de curso, acompanhado da lista de disciplinas 

e demais requisitos para graduação e do histórico escolar completo. 
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1.4. O candidato que esteja nas condições previstas no item 1.3 e que seja selecionado no 

processo seletivo, deverá comprovar a conclusão do curso até a data da matrícula indicada 

pelo Polo 35. 

1.5. O candidato que seja selecionado no processo seletivo, deverá comprovar cadastro 

na  Plataforma CAPES de Educação Básica pela entrega, no momento da matrícula, de 

cópia do currículo gerado no endereço https://eb.capes.gov.br/portal. 

1.6. Casos excepcionais relativos ao diploma de graduação serão resolvidos pela 

Comissão de Seleção do Polo 35. 

1.7. Prazo final para entrega da documentação prevista no item 1 deste Edital é 

04/11/2022. 

 

2. Local de realização da Prova de Defesa Memorial 

Sala L-38, Bloco L  

Endereço: Av. Carlos Cavalcanti, 4748 – Campus Uvaranas - UEPG 

 

3. Candidatos classificados em ordem alfabética com as respectivas datas e horários para 

Prova de Defesa Memorial 

Alessandro Lima Konopacki  Data: 11/11/2022  Horário: 14h00. 

Gabriela Pierin de Freitas  Data: 11/11/2022 Horário: 14h30. 

Gilmar Neiverth Filho  Data: 11/11/2022 Horário: 15h00. 

João Manoel Queji Junior  Data: 11/11/2022 Horário: 15h30. 

Samuel Correa Machado  Data: 11/11/2022 Horário: 16h00. 

 

 

Ponta Grossa, 25 de outubro de 2022. 

Prof. Dr. Silvio Luiz Rutz da Silva 

Coordenador do Polo 35 - UEPG do Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física 
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