
 

 

EDITAL N. 01/2021-MNPEF – Polo 29 

 

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO DO MESTRADO NACIONAL 

PROFICIONAL EM ENSINO DE FÍSICA  

(MNPEF) da Unifesspa, no uso da competência que 

lhe foi atribuid́a pela Resolução Nº 005, de 16 DE 

abrilde 2014 do CONSEPE/Unifesspa, torna público 

as normas, procedimentos e critérios referentes ao 

processo de seleção de mestrandos do MNPEF para 

a concessão de 2 (duas) quotas de bolsas no âmbito 

da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e 

Pesquisas (Fapespa). 

 

1. DOS OBJETIVOS 

1.1 Conceder bolsa de estudo a mestrandos regularmente matriculados no Programa de Pós-

Graduação em Mestrado Nacionnal Profissional em Ensino de Física (MNPEF) no polo da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). 

 

2. DAS BOLSAS 

2.1 Serão concedidas, por meio deste Edital, 2 (duas) quotas de bolsas de mestrado no valor 

1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensal da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas 

(Fapespa). 

2.2  As bolsas terão duração de 12 (doze) meses, a contar do periódo de sua implementação, 

podendo ser renovada por igual periódo, caso o bolsista tenha atendido a todos os critérios de 

manutenção da bolsa e caso haja previsão orçamentária. 
 

3. DOS CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BOLSA 

3.1 Os critérios são determinados por este Edital e pelo Art. 5º da Portaria n. 104, de 4 de 

agosto de 2017 da FAPESPA, deverão ser atendidas, sendo a seleção realizada mediante os 

seguintes critérios eliminatórios e classificatórios: 

I - estar regularmente matriculado no MNPEF; 

a) será classificado pela nota, em ordem decrescente delas, de aprovação no Processo 

Seletivo para ingresso no MNPEF. 

b) são critérios de desempate, na seguinte ordem: sem vińculo empregatićio, sem 

vencimentos e ordem decrescente de idades. 

c) candidatos que não forem classificarem para a vaga ofertada formarão cadastro de 

reserva. 

II - dedicação integral às atividades do MNPEF; 

III - não possuir vińculo empregatićio ou funcional, exceto quando perceber remuneração 

bruta inferior ao valor da bolsa da respectiva modalidade, decorrente de vińculo funcional com a 

rede pública de ensino fundamental ou médio, desde que liberado integralmente da atividade 

profissional e esteja cursando a pós-graduação na respectiva área de atuação; 

IV - não acumular a percepção da bolsa com qualquer outra modalidade de auxílio ou bolsa. 

V - não possuir qualquer relação de trabalho com a Unifesspa; 

VI - não ser aluno em programa de residência médica. 



 

4. DOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À CANDIDATURA 

4.1 As inscrições serão feitas no e-mail ericonovais@gmail.com, com o envio dos seguintes 

documentos em formato pdf. 

I - requerimento de concessão de bolsa (Anexo I), devidamente preenchido e assinado; 

II - termo de compromisso do bolsista (Anexo II); 

III - declaração/comprovação de atividade não remunerada ou remunerada (contracheque, 

carteira de trabalho e outros); 

IV - cópia do comprovante de residência (caso o documento não esteja em nome do 

candidato à bolsa, declaração por parte do responsável pelo imóvel atestando a fixação de 

residência do candidato); 

V - fotocópia de documento oficial de identidade, tit́ulo de eleitor, comprovante de quitação 

eleitoral e CPF; e 

VI - fotocópia do comprovante de conta corrente bancária (Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal). 

 

4.2 Não serão aceitas inscrições que contenham documentos com foto de recorte de 

assinatura. 

 

5. DO CRONOGRAMA  

 

Ações  Inscrições 

Inscrições 20/07/2021 a 22/07/2021 

Resultado preliminar 26/07/2021 

Recurso do resultado preliminar Resultado final 27/07/2021 

Resultado final 28/07/2021 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DOS BOLSISTAS 

6.1 Comprovar, semestralmente, mediante entrega ao MNPEF de relatório das atividades 

desenvolvidas, desempenho acadêmico satisfatório, consoante ao Regimento deste programa; 

6.2 Dedicar-se integralmente às atividades do mestrado. 

6.3 Defender a dissertação em 24 (vinte e quatro) meses, a partir do ingresso no curso, em 

caso de prorrogação da concessão, a partir do qual a bolsa ficará disponiv́el para novos candidatos 

selecionados. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Informações adicionais podem ser obtidas no portal do https://mnpef.unifesspa.edu.br/ e 

pelo e-mail ericonovais@unifesspa.edu.br. 

7.2 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas do processo de seleção 

contidas neste edital, seus anexos e em outros comunicados eventualmente publicados; 

7.3 Será desclassificado e automaticamente excluid́o do processo seletivo o candidato que 

apresentar documentos falsos e/ou não cumprir com o disposto no subitem 3.1 deste edital; 

7.4  A Comissão de Seleção do PPGCF poderá adiar as datas e prorrogar os prazos previstos 

no CRONOGRAMA deste Edital, conforme julgar necessário.  

7.5 Casos omissos no presente edital serão resolvidos pela coordenação e/ou pelo colegiado 

do PPGCF. 

 

         Marabá, 20 de julho de 2021 

 

Coordenador do MNPEF – POLO UNIFESSPA 



REQUERIMENTO DE CONCEÇÃO DE BOLSAS FAPESPA

Instituição de 

Ensino Superior: 

Programa: 

Nível: x Mestrado Doutorado Quota da Pró-Reitoria

Nome:

Data de nascimento: Sexo: Masculino Feminino

Nacionalidade: Brasileiro Estrangeiro CPF nº

Se estrangeiro : Visto permanente: Sim Não Passaporte nº: País:

Possui vínculo empregatício? Sim Não

Se possui: Tipo de empregador: IES no país IES no exterior Empresa

Empregador:

Tipo de afastamento: Integral Parcial Não informado

Categoria Funcional: Docente Não docente Situação salarial: C/salário S/salário

Tempo global de serviço: anos e meses em (mês/ano) 

Maior nível de titulação obtido: Ano de titulação: 

IES de titulação:

País: 

Área de titulação: (ver tabela da CAPES)

Banco: nº 

Agência:  nº Conta corrente nº 

Ingresso do bolsista no curso: (mês/ano) Início da bolsa: (mês/ano)

Tempo concedido pela IES: (em meses)

Duração máxima permitida pela CAPES:

Mestrado / 24 meses Doutorado / 48 meses Mudança de nível / 54 meses

Bolsas anteriores
Agência financiadora Nível Início (mês/ano) Término (mês/ano)

Assinatura do candidato

Data

Assinatura do orientador Data

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)

Mestrado Nacional Profissionnal em Ensino de Física 



                             

 

 

 
Sala 112 / 1º Piso / Bloco Central / Unidade III. Endereço: Avenida dos Ipês, s/n, Cidade Universitária, Loteamento Cidade Jardim | Marabá - Pará – Brasil. 
E-mail: ppgecm@unifesspa.edu.br. Portal: ppgecm.unifesspa.edu.br.  

 
 
 

ANEXO II: TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA 
 
Eu, _____________________________________________________________, mestrando 

regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-graduação em Mestrado Nacional Profissional 

em Ensino de Física da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, nível mestrado, sob o 

número de matrícula _________________, CPF ______________________, de nacionalidade 

______________________, residente à Rua/Av. 

_______________________________________, nº _______, complemento, ____________, na 

cidade de _______________________________, estado de _________________________, 

ciente das obrigações inerentes ao bolsista Capes, Edital n. 1/2021-MNPEF, declaro: 

I Não possuir relação de trabalho com a Unifesspa; 
II Carecer, quando da concessão da bolsa, do exercício laboral por tempo não inferior a dez 

anos para obter aposentadoria compulsória; 
III Não ser aluno em programa de residência médica; 
IV Não estar aposentado ou em situação equiparada; 
V Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro 

programa da CAPES, ou de outra agência de fomento pública nacional; 
VI Se possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades profissionais sem percepção 

de vencimentos; 
VII Ter sido classificado no processo seletivo especialmente instaurado pela promotora do 

curso; 
 
E comprometo-me a:  
 
VIII Dedicar-me integralmente às atividades do MNPEF;  
IX Manter e comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante com as normas 

definidas pelo MNPEF; 
X Comunicar imediatamente à Coordenação do MNPEF qualquer alteração de natureza 

incompatível com as normas de concessão da bolsa; 
XI Não interromper ou abandonar o MNPEF antes de apresentar a justificativa e obter, por 

escrito, autorização da Coordenação do programa. 
 
A inobservância dos requisitos citados acima ou a prática de qualquer fraude pelo(a) bolsista, 
implicará no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos, de acordo 
com os índices previstos em lei competente, acarretando ainda, a impossibilidade de receber 
benefícios por parte da CAPES, pelo período de cinco anos, contados do conhecimento do fato. 
 
 
_____________________________________________________ 
Assinatura do (a) bolsista  
 
 
Marabá, __/__/2021.  
 


