UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA
Edital de Credenciamento Docente - MNPEF/UEPB - 2019
1. Preâmbulo
O presidente do colegiado do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), Polo 048 UEPB, no uso
de suas atribuições legais, especialmente o disposto no artigo 8º do Regimento Geral do MNPEF e em conformidade
com as exigências do Regulamento Geral dos Cursos e Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade
Estadual da Paraíba, observadas as normativas estabelecidas nas: RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/039/2013 e
RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/0163/2017, torna público e estabelece as normas do processo para o
credenciamento de docentes efetivos.
2. Vagas
Serão destinadas 03 (três) vagas para docente permanente.
3. Requisitos
a) Ser portador do título de doutor legalmente reconhecido ou revalidado em nível nacional;
b) Ser docente integrante da carreira do magistério da UEPB ou de outras IES parceiras, em regime de Dedicação
Exclusiva, salvo nos casos admitidos pela Portaria nº 81 de 3 de junho de 2016 da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior;
c) Comprometer-se, no mínimo, a aceitar a orientação de um discente e a ministrar uma componente curricular por
ano letivo no MNPEF - Polo UEPB;
d) Apresentar produção científica comprovada e relevante, nos últimos três anos, e compatível com as exigências
vigentes da CAPES. As publicações deverão expressar a atuação docente em grupos de pesquisa e linhas de
pesquisa do MNPEF.
e) Ter concluído orientação de alunos de iniciação científica ou co-orientações de mestrado ou doutorado nos últimos
03 (três) anos;
f) Integrar Grupo de Pesquisa condizente com as linhas de pesquisa da MNPEF, devidamente credenciado por uma
instituição de ensino superior ou de pesquisa e certificado no CNPq;
h) Desenvolver projeto de pesquisa condizente com a proposta das linhas de pesquisa do MNPEF.
4. Inscrição
O interessado em integrar o quadro docente efetivo do MNPEF, conforme os critérios e as exigências destas Normas
Complementares e da legislação em vigor, deverá encaminhar seu pedido à Coordenação do programa, instruído
com os seguintes documentos:
a) requerimento de credenciamento docente (Anexo I);
b) currículo Lattes atualizado;
c) fotocópia do diploma de doutorado;
d) plano de trabalho para o triênio e projeto de pesquisa (conforme item 3. h);
As inscrições para o credenciamento docente deverão ser efetuadas pessoalmente pelo interessado, ou por
procurador devidamente constituído, nos dias úteis do período de 20/05/2019 a 31/05/2019, no horário das 13h00 às
19h00, no endereço:
Secretaria do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – Polo UEPB
Centro de Ciência e Tecnologia - Universidade Estadual da Paraíba
Bloco C, sala C-305, 2º andar.
Av Juvêncio Arruda, S/N – Bairro Universitário.
CEP.: 58429-600, Campina Grande/PB.
Telefone: (83) 3315 3311

5. Cronograma
- As inscrições devem ser realizadas do dia 20 a 31 de maio do ano corrente, entre às 13h00 e 19h00.
- O resultado final do presente edital será divulgado no dia 10 de junho do ano corrente, na página do MNPEF – Polo
UEPB (https://sites.google.com/site/mnpefcampinagrande/).
6. Disposições Finais
Ao inscrever-se para credenciamento, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital e no
regulamento do Programa de Pós-Graduação no MNPEF.
A efetivação do docente no quadro permanente do MNPEF – Polo UEPB, não deve gerar qualquer ônus financeiro
administrativo à UEPB, sendo vedada a solicitação de diárias, ou qualquer outro pecuniário, resultante de
deslocamento para o cumprimento das atividades regulares do programa de pós-graduação; configurando a presente
inscrição anuência a condição estabelecida nesta disposição.
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Colegiado do Programa.

Campina Grande, PB, 03 de maio de 2019.

Prof. Dr. José Jamilton Rodrigues dos Santos
Coordenador do MNPEF/Polo 048 UEPB

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
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Requerimento de Inscrição
1. Dados Pessoais
Nome: ________________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___ Naturalidade: ___________________________ UF: ________
Nacionalidade: _____________________________ CPF: _______________________________
RG: _________________ Data da Expedição: ___/___/___ Órgão Expedidor: _______________
Endereço: _____________________________________________________________________
Bairro: _______________________________________________ CEP.: ___________________
Telefone Residencial: ( ___ ) ____________________ Celular: ( ___ ) _____________________
E-mail: _______________________________________________________________________
2. Dados da Instituição de Origem (apenas docentes de outras IES)
Nome: ________________________________________________________________________
Cargo/Nível: ______________________________ Regime de Trabalho: ____________________
Departamento: _______________________________ Matrícula: __________________________
Carga Horária na Graduação: ______________________________________________________
Participação em Programa de Pós-Graduação: sim ( ) não ( )
Nome do Programa/Instituição: _____________________________________________________
Carga Horária na Pós-Graduação: __________________________________________________
O requerente declara que está ciente e aceita as normas que regulamentam as atividades de pósgraduação Stricto Sensu no país, bem como as normas gerais da UEPB e aquelas contidas no
regulamento do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – Polo UEPB.
Local e data: _________________________________, _____ de _______________ de _______
Assinatura: ____________________________________________________________________

