
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA 

EDITAL COMPLEMENTAR MNPEF-IFES NO 109/2022 

 

ANEXO I 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Inscrições nacionais 

 

05 a 30/09/2022: período de inscrição no processo seletivo (on line), no 

endereço eletrônico http://www.sbfisica.org.br/mnpef 
03/10/2022: prazo final para pagamento da taxa de inscrição. Até o limite de 

horário estabelecido pela instituição bancária para 

processamento do pagamento nessa data. 

04 e 05/10/2022: período para emissão do comprovante de inscrição. 

Até 06/10/2022, até às 12h: prazo máximo para reclamação referente à não 

emissão de comprovante de inscrição de acordo com o indicado no 

item 2.5 do Edital Nacional. 

            07/10/2022: divulgação da listagem dos candidatos inscritos em cada Polo. 

 

Primeira Etapa – Prova Escrita Nacional 

 

16/10/2022: às 13 horas (horário de Brasília): realização da Prova Escrita 

Nacional nos Polos. 

19/10/2022: divulgação nos polos dos resultados da Prova Escrita Nacional. 

25/10/2022: divulgação final nos polos dos nomes dos candidatos classificados 

para a segunda etapa com os horários e locais para realização da 

Prova de Defesa de Memorial.  

 

Segunda Etapa – Prova de Defesa de Memorial: 

 
04/11/2022: prazo final para entrega da documentação no Polo. 

07 a 25/11/2022: realização da Prova de Defesa de Memorial nos Polos. 

até 30/11/2022: divulgação do resultado da segunda etapa nos polos. 

01 e 02/12/2022: período de recursos ao resultado da segunda etapa do processo 

seletivo. 

05/12/2022: divulgação do resultado da segunda etapa do processo seletivo. 

Convocação para realização do procedimento complementar de 

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

06/12/2022: solicitação para atendimento especial para realização do 

procedimento complementar de verificação dos candidatos que 

solicitaram reserva de vagas (cotas PPI e PcD). 

07/12/2022: resultado da solicitação para atendimento especial para realização 

do procedimento complementar de verificação dos candidatos que 

solicitaram reserva de vagas (cotas PPI e PcD). 

08/12/2022: procedimento complementar de verificação dos candidatos que 

solicitaram reserva de vagas (cotas PPI e PcD). 

09/12/2022: divulgação do resultado preliminar do procedimento 

complementar de verificação dos candidatos que solicitaram 

reserva de vagas (cotas PPI e PcD). 

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


12 e 13/12/2022: recursos referentes ao resultado preliminar do procedimento 

complementar de verificação dos candidatos que solicitaram 

reserva de vagas (cotas PPI e PcD). 

14/12/2022: divulgação do resultado final do processo seletivo no site do Polo. 

 

Matrícula: 
 

08 a 13/02/2023: requerimento de matrícula. 

15/02/2023: resultado Preliminar do Requerimento da Matrícula 

16 a 17/02/2023: recurso do Resultado Preliminar do Requerimento da 

Matrícula 

23/02/2023: homologação das matrículas e envio do e-mail com orientações. 

 

 
 


