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MNPEF – POLO 61
SELEÇÃO DE APOIO DISCENTE NO ENCONTRO REGIONAL MNPEF – CENTROOESTE/NORTE
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Coordenação do
Mestrado Profissional em Ensino de Física – MNPEF/UFT torna público o presente documento
de divulgação de SELEÇÃO DE APOIO DISCENTE NO ENCONTRO REGIONAL
MNPEF – CENTRO-OESTE/NORTE sobre os CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA
APOIO DISCENTE DO POLO 61 – UFT. O evento ocorrerá nos dias 11 e 12 de julho em
Brasília-DF, na Universidade de Brasília (UnB).
1. Perfil dos candidatos e critérios de Avaliação:
Os candidatos aptos para concorrer a esta seleção interna deverão obrigatoriamente:
a)
b)
c)
d)

Ser aluno regular devidamente matriculado no MNPEF – Polo 61;
Submeter e ter o seu trabalho aprovado no evento;
Ser professor da rede pública de ensino;
Preencher o formulário para concessão de apoio financeiro discente e entregar junto com os anexos de
comprovação dos critérios de avaliação na coordenação do MNPEF – UFT até o dia 06/05/2019.

Os candidatos aprovados poderão receber ressarcimento de, no máximo, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Esse
auxílio será provido pela SBF, em crédito direto na conta corrente do beneficiário, após comprovação, por lista de
frequência, da participação em todos os turnos do evento. O Polo 61 não tem nenhuma responsabilidade quanto ao
ressarcimento.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA APOIO DISCENTE
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

Critérios da avaliação

Valor dos pontos

Quantidade
Valor
Estimativa
de folhas
Máximo dos
de
entregue por
Títulos
Pontuação
alínea

a) Índice Acadêmico. 1

--

4,0

b) Nota de Ingresso. 2

--

3,0

0,5 por semestre

3,0

c) Exercício de magistério como professor de Física. Para efeito de
pontuação, não será considerada fração de semestre.3

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL
1 Este

10,00

TOTAL

item refere-se a média aritmética entre o número de disciplinas finalizadas e seus respectivos conceitos, considerando A=10,0
pontos, B=8,5 pontos, C=7,0 pontos e D=0 ponto. Em seguida, o resultado da média aritmética será normalizada para 3,0 pontos. Para
comprovação é necessário anexar o Histórico Escolar do aluno.
2 Para comprovação é necessário a apresentação da cópia do Edital com Resultado Final do processo Seletivo para ingresso do
referido ano de matrícula do aluno.

3 Este

item refere-se ao prazo dos 3 (três) últimos anos.
É de responsabilidade do candidato verificar a aderência das alíneas aqui descritas.

O candidato deverá indicar em cada página entregue a alínea deste anexo a que se refere o documento que está sendo
apresentado.

Contém ________ folhas no total

Data: ___/_____/ _______ Assinatura do Candidato: __________________________

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3416-5658, pelo e-mail
mnpef.arag@uft.edu.br.

Araguaína, 29 de abril de 2019.

PÂMELLA GONÇALVES BARRETO
Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Física
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