
Carta convite para o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF)

A/C Interessados em realizar um Mestrado Profissional em Ensino de Física

Venho, como Coordenador do MNPEF-UFABC, convidar professores do Ensino
Básico interessados em realizar um Mestrado Profissional Stricto Sensus na Universidade
Federal do ABC no campus de Santo André.

O Mestrado Profissional é destinado a professores do Ensino Básico, com ou em
formação em licenciatura em física ou áreas afins, que tenham interesse em novas
tecnologias pedagógicas, em estratégias educacionais de vanguarda e em conteúdos de
física para entender as inovações tecnológicas e avanços científicos atuais.

Para tanto, o professor fará, presencialmente, um conjunto de disciplinas de
conteúdo didático-pedagógicos e de física básica ao longo de dois anos nas noites de
quartas e manhãs de sábados. Essas disciplinas serão ministradas por professores
doutores da UFABC formados nas melhores Universidades e alguns com experiências
internacionais.

O conhecimento adquirido nas aulas propiciará ao aluno o desenvolvimento de um
produto educacional (sequência de aulas, websites, aplicativos, recursos laboratoriais,
experimentos, vídeos, entre outros) orientado por um docente do programa. Ao final, o
título, validado nacionalmente, será concretizado com uma apresentação de dissertação
sobre o produto e sobre aplicação do produto em sala de aula a ser defendida diante de
uma banca avaliadora.

A porta para esse programa de pós-graduação é um processo seletivo coordenado
pela Sociedade Brasileira de Física na primeira fase e pela UFABC na segunda fase. As
inscrições iniciaram em 05/09/22 e se encerram em 30/09/22 para turmas de 2023. Para
maiores informações e procedimentos  vejam as instruções no site:

https://mnpef.propg.ufabc.edu.br/ingresso/processo-seletivo-2023/

Para professores da rede pública, há a possibilidade de bolsas da CAPES para
realização do Mestrado.

Aos que se interessaram, sintam-se à vontade para entrar em contato e boa sorte.
Quem sabe nos vemos em 2023.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcelo Oliveira da Costa Pires
Vice-coordenador do MNPEF-polo 17 - UFABC

https://mnpef.propg.ufabc.edu.br/
ppg.mnpef@ufabc.edu.br
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