
 

 

EDITAL COMPLEMENTAR MNPEF-IFES No
 21/2021  

RETIFICADO EM 19/08/2021 

PROCESSO SELETIVO REMOTO DE INGRESSO NO CURSO DE 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 2022  

POLO 33-IFES-CARIACICA 

 

 

Onde se lê: 

1.2 Edital MNPEF/SBF Nº 01/2021 

 

Leia-se: 

1.2 Edital MNPEF/SBF Nº 02/2021 

 

 

Onde se lê: 

4.1 edital MNPEF – SBF No 01/2021 

 

Leia-se: 

4.1 edital MNPEF – SBF No 02/2021 

 

 

Onde se lê: 

3.2.2. A autodeclaração deve ser enviada à Comissão de Seleção do Polo, preenchida e assinada, 

juntamente com a documentação indicada no item 2.2 deste edital. 

 

 

Leia-se: 

3.2.2. A autodeclaração deverá ser enviada pelo candidato à Comissão de Seleção do Polo, para 

o e-mail: mnpef.ca@ifes.edu.br, devidamente preenchida e assinada, até o dia 02/10/2021, 

juntamente com o comprovante de inscrição emitido pelo site do MNPEF/SBF. 

 

 

Onde se lê: 

Inscrições nacionais 

 

01/02/2021 a 15/03/2021: período de inscrição no processo seletivo remoto (on-line) 

no endereço eletrônico http://www.sbfisica.org.br/mnpef  
19/03/2021: prazo final para pagamento da taxa de inscrição, até o limite de horário 

estabelecido pela instituição bancária para processamento do pagamento 

nesta data.  
22/03/2021 a 26/03/2021: período para emissão do comprovante de inscrição no site 

do MNPEF. 

até 29/03/2021 às 12h: prazo máximo para reclamação referente à não emissão do 

comprovante de inscrição de acordo com o indicado no item 2.5 do Edital 

Nacional. 

05/04/2021: divulgação da listagem dos(as) candidatos(as) inscritos em cada Polo. 

 

Primeira Etapa – Prova Escrita Virtual Nacional 

 

mailto:mnpef.ca@ifes.edu.br
http://www.sbfisica.org.br/mnpef


 

18/04/2021 (13h - horário de Brasília): realização da Prova Escrita Virtual 

Nacional 

20/04/2021: divulgação nos sites dos Polos dos resultados da Prova Escrita Virtual 

Nacional. 
22 e 23/04/2021: Período de recursos ao resultado da Prova Escrita Virtual Nacional. 
26/04/2021: divulgação final nos sites dos Polos dos nomes dos(as) candidatos(as) 

classificados(as) para a segunda etapa com os horários e endereços eletrônicos para 

realização da Prova de Defesa de Memorial Virtual. 
 

Segunda Etapa – Prova de Defesa de Memorial Virtual: 

 

26 a 30/04/2021: prazo para o envio da documentação (memorial) ao Polo. 

03/05 a 31/05/2021: período de realização da Prova de Defesa de Memorial Virtual. 

07/06/2021: Data final para divulgação do resultado da segunda etapa do processo 

seletivo remoto no site do Polo. 

08 e 09/06/2021: Período de recursos ao resultado da segunda etapa do processo 

seletivo. 

11/06/2021: Divulgação do resultado da segunda etapa do processo seletivo. 

14 e 15/06/2021: Procedimento complementar de verificação dos candidatos que 

solicitaram reserva de vagas (cotas). 

16/06/2021: Divulgação do resultado preliminar do procedimento complementar de 

verificação dos candidatos que solicitaram reserva de vagas (cotas). 

17/06/2021: Recursos referentes ao resultado preliminar do procedimento 

complementar de verificação dos candidatos que solicitaram reserva de vagas (cotas). 

21/06/2021: Divulgação do resultado final do processo seletivo remoto no site do 

Polo. 

 

 

Matrícula: 

 

Conforme calendário acadêmico do Ifes – Campus Cariacica. 

 

 

Leia-se: 

Inscrições nacionais 

 

23/08/2021 a 26/09/2021: período de inscrição no processo seletivo remoto (on-line) 

no endereço eletrônico http://www.sbfisica.org.br/mnpef  

28/09/2021: prazo final para pagamento da taxa de inscrição, até o limite de horário 

estabelecido pela instituição bancária para processamento do pagamento nesta data.  

29/09/2021 a 02/10/2021: período para emissão do comprovante de inscrição no site 

do MNPEF. 

até 04/10/2021 às 12h: prazo máximo para reclamação referente à não emissão do 

comprovante de inscrição de acordo com o indicado no item 2.5 do Edital Nacional. 

08/10/2021: divulgação da listagem dos(as) candidatos(as) inscritos em cada Polo. 

 

Primeira Etapa – Prova Escrita Virtual Nacional 

 

17/10/2021 (13h - horário de Brasília): realização da Prova Escrita Virtual 

Nacional 

http://www.sbfisica.org.br/mnpef


 

19/10/2021: divulgação nos sites dos Polos dos resultados da Prova Escrita Virtual 

Nacional. 

20 e 21/10/2021: Período de recursos ao resultado da Prova Escrita Virtual Nacional. 

25/10/2021: divulgação final nos sites dos Polos dos nomes dos(as) candidatos(as) 

classificados(as) para a segunda etapa com os horários e endereços eletrônicos para 

realização da Prova de Defesa de Memorial Virtual. 

 

Segunda Etapa – Prova de Defesa de Memorial Virtual: 

 

26 a 30/10/2021: prazo para o envio da documentação (memorial) ao Polo. 

01 a 26/11/2021: período de realização da Prova de Defesa de Memorial Virtual. 

30/11/2021: Data final para divulgação do resultado da segunda etapa do processo 

seletivo remoto no site do Polo. 

01 e 02/12/2021: Período de recursos ao resultado da segunda etapa do processo 

seletivo. 

03/12/2021:  Divulgação do resultado da segunda etapa do processo seletivo.  

   Convocação para realização da entrevista para verificação da  

   autodeclaração de pretos(as) e pardos(as) 

04 a 06/12/2021: Solicitação para atendimento especial para realização da entrevista 

para verificação da autodeclaração de pretos(as) e pardos(as) 

07/12/2021: Resultado da Solicitação para atendimento especial para realização da 

entrevista para verificação da autodeclaração de pretos(as) e pardos(as)   

08/12/2021: Entrevista para verificação da autodeclaração de pretos(as) e pardos(as) 

09/12/2021: Divulgação do resultado preliminar do procedimento complementar de 

verificação da autodeclaração de pretos(as) e pardos(as) e indígenas. 

10 e 11/12/2021: Recurso contra o resultado preliminar do procedimento 

complementar de verificação da autodeclaração de pretos(as) e pardos(as) e indígenas. 

14/12/2021: Divulgação do resultado final do processo seletivo remoto no site do 

Polo. 

15 a 17/12/2021: Requerimento de matrícula 

21/12/2021: Homologação das matrículas 

 

 

Onde se lê: 

- As atividades letivas dos alunos ingressantes pelo presente Edital no curso de Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física terão início no segundo período letivo de 2021. 

 

 

Leia-se: 

- As atividades letivas dos alunos ingressantes pelo presente Edital no curso de Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física terão início no primeiro período letivo de 2022. 
 


