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Acre: UFAC.
Alagoas: UFAL.
Amazonas: UFAM/IFAM.
Bahia: UEFS, UESC, UNEB e UESB.
Brasília: UnB.
Ceará: UECE, URCA, UFC e UVA/IFCE.
Espírito Santo: UFES e IFES.
Goiás: UFG.
Maranhão UFMA e IFMA.
Mato Grosso: UFMT (2).
Mato Grosso do Sul: UFGD.
Minas Gerais: UFLA, UFV, UFJF e UNIFAL.
Pará: UNIFESSPA, UFPA e UFOPA.
Paraíba: UEPB.
Paraná: UEL, UEM, UTFPR (2) e UEPG.
Pernambuco: UFRPE, UNIVASF e UFPE.
Piauí: UFPI.
Rio de Janeiro: UFF/IFRJ, UFRJ (2), UNIRIO e IFF.
Rio Grande do Norte: UFERSA, IFRN e UFRN.
Rio Grande do Sul:  UFRGS e FURG.
Rondônia: UNIR (2).
Roraima: UFRR.
Santa Catarina: UFSC (3).
São Paulo: UNESP, UFABC e UFSCAR.
Sergipe: UFS.
Tocantins: UFT.

O MNPEF

63 Polos*
52 Instituições*
25 Estados*
700 Docentes*
800 Vagas*
Nota 4 Avaliação Capes 2017

*Dados de 2016



Classificação do MNPEF

• Lato sensu: 
• Especialização

• Monografia ou TCC

• Recebe um Certificado

• Stricto sensu:
• Mestrado ou doutorado

• Dissertação ou teste

• Recebe um Diploma



Objetivos

Este mestrado nacional constitui um sistema de formação intelectual e
de desenvolvimento de técnicas e produtos na área de Ensino de Física
que visam a habilitar ao exercício altamente qualificado de funções
envolvendo ensino de Física na Educação Básica. (Art. 1º MNPEF)

O MNPEF objetiva a melhoria da qualificação profissional de
professores de Física em exercício na Educação Básica visando tanto ao
desempenho do professor no exercício de sua profissão como ao
desenvolvimento de técnicas e produtos para a aprendizagem de Física.
(Art. 2º MNPEF)



Linhas de Pesquisa
1. Física no Ensino Fundamental

• Área de concentração: Física na Educação Básica
• Desenvolvimento de produtos e formas de abordagem visando conteúdos de Física adequados

a estudantes do Ensino Fundamental, de forma integrada com outras disciplinas.

2. Física no Ensino Médio

• Área de concentração: Física na Educação Básica
• Atualização do currículo de Física para o Ensino Médio de modo a contemplar resultados e

teorias da Física Contemporânea visando uma compreensão adequada das mudanças que
esses conhecimentos provocaram e irão provocar na vida dos cidadãos.

3. Processos de Ensino e Aprendizagem e Tecnologias de Informação e
Comunicação no Ensino de Física

• Área de concentração: Formação de professores de Física em nível de mestrado
• Desenvolvimento de produtos e processos de ensino e aprendizagem que utilizem tecnologias

de informação e comunicação tais como aplicativos para computadores, mídia para tablets,
plataforma para simulações e modelagem computacionais, aquisição automática de dados,
celulares e redes sociais.



REGIME 
DIDÁTICO



•Condições para obter o título de Mestre:
• Obter 24 créditos em disciplinas obrigatórias;
• Obter 8 créditos em disciplinas optativas;
• Ser aprovado na prova de proficiência em língua Inglesa;

• Até o 12º mês.

• Ser aprovado em Exame de Qualificação; 
• Desenvolver e aplicar um Produto Educacional;
• Confeccionar e defender uma Dissertação.

•Duração do Curso
• 4 semestres.

•Orientação:
• Definir um orientador em até 6 meses.



Disciplinas

Nome da disciplina Tipo Créditos

Termodinâmica e Mecânica Estatística Obrigatória 4

24

Eletromagnetismo Obrigatória 4

Mecânica Quântica Obrigatória 4

Física Contemporânea Obrigatória 4

Fundamentos Teóricos em Ensino e Aprendizagem Obrigatória 4

Marcos no Desenvolvimento da Física Obrigatória 2

Acompanhamento da Implementação do Produto Educacional Obrigatória 2

Atividades Experimentais para o Ensino Médio e Fundamental Optativa 
módulo 1

4
4

Atividades Computacionais para o Ensino Médio e Fundamental 4

Proc. e Sequências de Ensino e Aprendizagem em Física no Ensino Médio Optativa 
módulo 2

4
4

Física no Ensino Fundamental em uma Perspectivas Multidisciplinar 4

Cada crédito equivale a 15 horas-aula.
Optativas módulo 1: Experimental/Computacional.
Optativas módulo 2: Ensino



Disciplinas 1º /2020

• Mecânica Quântica
• 4 créditos, 60h, obrigatória;

• Professor: Dra. Daiene de Mello Schaefer

• Dia/horário: Sexta-feira/18:40 – 22:40

• Eletromagnetismo 
• 4 créditos, 60h, obrigatória;

• Prof. Dra. Elizandra Sehn;

• Dia/horário: Sábado/08:00 – 12:00

• Fundamentos Teóricos em Ensino e Aprendizagem
• 4 créditos, 60h, obrigatória;

• Prof. Dra. Shiderlene Vieira de Almeida;

• Dia/horário: Sábado/13:30 – 17:30.



Nota Conceito Definição Situação

9,0 – 10,0 A Excelente

Aprovado7,5 – 8,9 B Bom

6,0 – 7,4 C Regular

0,0 – 5,9 D Insuficiente

Reprovado- E Desistente

- I Incompleto

Desempenho

Fará jus ao número de créditos atribuído a uma disciplina o aluno que nela obtiver, no mínimo, o conceito C.

Fonte: Resolução Normativa Nº 05/2017 – PPGEF-MD.



Desligamento

I. Se o aluno, a partir do segundo período letivo cursado, obtiver CR inferior a 7

(sete);

II. Se o aluno não realizar a matrícula no período letivo correspondente;

III. Se o aluno solicitar o cancelamento de todas as disciplinas nas quais está

matriculado;

IV. Se o aluno for reprovado duas vezes no Exame de Qualificação;

V. Se o aluno exceder o tempo máximo de conclusão do curso;

VI. Se o aluno reprovar duas vezes na mesma disciplina;

VII. Se o Orientador apresentar solicitação com justificativa, a qual deve ser analisada

pelo Colegiado.



Outras Atividades

• Participação obrigatória “Workshop de Produtos Educacionais”:
• Maio/2021 (Turma 2020).

• Apresentação da proposta/trabalho para uma banca de membros externos ao programa.

• Qualificação da dissertação de mestrado:
• Até outubro/2021 (Turma 2020).

• Entrega de uma monografia com resultados totais/parciais.

• Apresentação do trabalho e arguição do mesmo por uma banca composta por docentes 
do programa.



DOCENTES



Dra. Camila Tonezer
UFPR Palotina | ctonezer@gmail.com 

• Linha de pesquisa: 2

• Orientações: 
• Desenvolvimento de sequências didáticas para

aulas de Física.

• Estratégias de Ensino-Aprendizagem na
Compreensão da Dualidade da Luz.

• Número de orientandos: 1

• Graduação: Física (UDESC)
• Mestrado: Física (UFPR)
• Graduação: Física (UFPR)



Dra. Daiene de Mello Schaefer
UTFPR-MD | melloschaefer@gmail.commail

• Linha de Pesquisa: 2 e 3.

• Orientações:
• Produtos educacionais que abordem mecânica dos 

fluidos.

• Número de orientandos: 0

• Graduação: Física (UFSM)
• Mestrado: Ciências dos Materiais (UFRGS)
• Doutorado: Engenharia e Ciências dos Materiais (UFPR)



Dra. Elizandra Sehn
UTFPR-MD | elizandra@utfpr.edu.br 

• Linhas de pesquisa: 1 e 2.

• Orientações:
• Uso de fogões solares para o ensino de 

ciências. 

• Desenvolvimento de um Software para 
aquisição de dados aplicado ao estudo da 
cinemática. 

• Número de orientandos: 2
• Graduação: Física (UEM)
• Mestrado: Física (UEM)
• Doutorado: Física (UEM)



Dr. Fábio Rogério Longen
UTFPR-MD | frlongen@utfpr.edu.br 

• Linhas de Pesquisa: 2 e 3.

• Orientações: 
• Desenvolvimento de sequência didática sobre 

células fotodiodos.

• Exploração do experimento do Pêndulo Físico.

• Ferramentas de Ensino-aprendizagem para 
Aulas de Eletromagnetismo no Ensino Médio.

• Número de orientandos: 3• Graduação: Física (UEM)
• Mestrado: Física (UEM)
• Doutorado: Física (UEM)



Dr. Fabrício Tronco Dalmolin
UTFPR-MD | ftdalmolin@gmail.com 

• Linha de Pesquisa: 2

• Orientações:
• Efeitos de referenciais não inerciais, como 

estabelecer o cenário ideal para aplicação das 
leis de Newton.

• E=mc² Desmistificada: Uma Proposta De 
Sequência Didática Para O Ensino De Física 
Moderna Com Enfoque Em Suas Aplicações.

• Número de orientandos: 2• Graduação: Física (UFSM)
• Mestrado: Física (ITA)
• Doutorado: Física (ITA)



Dr. Gustavo V. B. Lukasievicz
UTFPR-MD | gustavovbl@gmail.com 

• Linhas de pesquisa: 1 e 2

• Orientações:
• Uma proposta de sequência didática para o

ensino de eletricidade.

• Módulos eletrônicos interativos para o ensino
de eletrônica.

• Número de orientandos: 3

• Graduação: Física (UEM)
• Mestrado: Física (UEM)
• Doutorado: Física (UEM)



Dr. Jaziel Goulart Coelho
UTFPR-MD | jazielcoelho@gmail.com 

• Linhas de pesquisa: 2

• Temas:
• Introdução à Astrofísica no Ensino Médio;
• Física Moderna no Ensino Médio;
• Evolução estelar e formação dos elementos 

químicos naturais;
• Introdução aos objetos compactos 

(buracos negros, pulsares) e ondas 
gravitacionais.

• Número de orientandos: 1
• Graduação: Física (UFV)
• Mestrado: Física (ITA)
• Doutorado: Física (ITA)



Dr. Leandro Herculano da Silva
UTFPR-MD | leandroh@utfpr.edu.br

• Linhas de Pesquisa: 1 e 2.

• Orientações:
• Desenvolvimento de Metodologias 

Experimentais para o Ensino de 
Hidrodinâmica: Relação entre a velocidade e a 
pressão no escoamento de um fluido.

• Atividades Experimentais para o Ensino de 
Oscilações e Ondas.

• Radiação ionizante: princípios e aplicações

• Número de orientandos: 1/2

• Graduação: Física (UEM)
• Mestrado: Física (UEM)
• Doutorado: Física (UEM)



Dra. Mara Fernanda Parisoto
UFPR Palotina | marafisica@hotmail.com 

• Linhas de pesquisa: 3

• Orientações:
• O ensino de física em educação ambiental e

sustentabilidade em uma perspectiva
construtivista.

• As novas tecnologias da informação e
comunicação no ensino de física.

• O uso de mídias no ensino de física, um
recurso na construção do conhecimento nas
escolas de ensino médio.

• Número de orientandos: 2
• Graduação: Física (UNOCHAPECO)
• Mestrado: Física (UFRGS)
• Doutorado: Física (UFRGS)



Dr. Reginaldo Aparecido Zara
UNIOESTE Foz o Iguaçu | reginaldo.zara@unioeste.br 

• Linha de Pesquisa: 3

• Orientações:
• A Construção do Conceito de Ondas a partir de 

Simulações Computacionais.

• Aplicação e Avaliação de uma Unidade de 
Ensino Potencialmente Significativa 
Desenvolvida para Ensinar Relatividade Especial 
no Ensino Médio.

• Número de orientandos: 1
• Graduação: Física (UEM)
• Mestrado: Física (USP)
• Doutorado: Física (USP)



Dra. Rita de Cássia dos Anjos 
UFPR Palotina | ritacassia@ufpr.br 

• Linhas de Pesquisa: 2 e 3.

• Orientações:
• O Ensino de Astronomia através do Lúdico.

• Abordagem do Campo Magnético no Ensino 
Médio em uma Perspectiva 
Sociointeracionista.

• Número de orientandos: 1

• Graduação: Física (UNESP)
• Mestrado: Física (USP)
• Doutorado: Física (USP)



Dra. Shiderlene V. de Almeida
UTFPR-MD | shiderlene@gmail.com 

• Linha de Pesquisa: 1.

• Orientações:
• Recurso Didático para o Ensino de Física.

• Som: do lúdico ao aprendizado concreto com 
educandos do 5º ano do Ensino Fundamental.

• O Conceito de Calor e Temperatura no Ensino 
Fundamental.

• Número de orientandos: 2• Graduação: Pedagogia (UEM)
• Mestrado: Educação (UNICAMP)
• Doutorado: Educação (UNICAMP)



• Linha de Pesquisa: 3.

• Coorientações:
• Atividades computacionais para o ensino de 

física. 

Dr. Pedro Luiz de Paula Filho 
UTFPR-MD | plpf2004@gmail.com 

• Graduação: Informática (UNICEMP)
• Mestrado: C. Computação (UFSC)
• Doutorado: Informática (UFPR)



O PROJETO



Pesquisa aplicada – O Projeto

• TEMA:
• Definir o assunto sobre o qual o aluno tem interesse em produzir sua

dissertação, bem como construir seu produto educacional. O tema deve: ser
claro e objetivo; motivar o aluno; ter importância e relevância para o Ensino
de Física.

• DELIMITAÇÃO DO TEMA:
• Significa reduzir a extensão do projeto, tornar o assunto o mais viável

possível, colocando-se limites, situando-o dentro do tempo e espaço. Temas
extensos não possibilitam análise mais profunda ou demandam muito tempo.
O aluno deve considerar o tempo máximo para a conclusão do mestrado (24
meses).

Retirado do texto “A Universidade Pública e o Ensino de Ciências: investigando a
experiência dos Mestrados Profissional para a qualificação dos professores” Rita
Maria C. de Almeida. Fórum Pensamento Estratégico GH – UNICAMP, 2016



Pesquisa aplicada – O Projeto

• MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA:
• Qual a importância do projeto? Porque esse tema merece ser desenvolvido

em um projeto de mestrado profissional em ensino de física? Como este
projeto contribuirá para melhorar o Ensino de Física no ensino médio?

• OBJETIVO:
• Os objetivos devem sintetizar o que se pretende alcançar com o projeto. Os

objetivos elencados devem propor apenas aquilo que deverá ser atingido ao
longo da própria execução do projeto.

Retirado do texto “A Universidade Pública e o Ensino de Ciências: investigando a
experiência dos Mestrados Profissional para a qualificação dos professores” Rita
Maria C. de Almeida. Fórum Pensamento Estratégico GH – UNICAMP, 2016



Pesquisa aplicada – O Projeto

• MARCO TEÓRICO:
• O marco teórico não implica uma pesada descrição de alguma(s) teoria(s) de

aprendizagem, basta abordar alguns conceitos e princípios, não
necessariamente de um único autor, que podem estar embasando o
desenvolvimento do produto.

• METODOLOGIA:
• É uma descrição técnica de como será desenvolvido o trabalho. Devem estar

detalhadas, de forma lógica e linear, todas as etapas do projeto. Uma
metodologia bem estruturada reflete um bom planejamento do processo,
diminuindo a possibilidade de surgirem falhas que impeçam a conclusão do
projeto. A metodologia não é a de pesquisa qualitativa ou quantitativa é,
essencialmente, a metodologia de ensino, a descrição do produto e sua
efetiva implementação em sala de aula.

Retirado do texto “A Universidade Pública e o Ensino de Ciências: investigando a
experiência dos Mestrados Profissional para a qualificação dos professores” Rita
Maria C. de Almeida. Fórum Pensamento Estratégico GH – UNICAMP, 2016



Produto Educacional

• O produto educacional pode ser um texto de apoio ao professor, um
aplicativo, uma hipermídia, uma sequência didática, um vídeo, há várias
possibilidades... Mas esse produto deve ter identidade, ser
independente da dissertação de mestrado, de modo que qualquer
professor de Física possa usá-lo em suas aulas sem consultar o
mestrando que o produziu. Independente não quer dizer que não esteja
integrado à dissertação. Faz parte dela, mas pode ser “destacado”.
Geralmente é um apêndice. Partes da dissertação podem estar
repetidas no produto, desde que sejam necessárias para torná-lo
adequado a um usuário, ou seja, para que o mesmo não necessite
consultar a dissertação.

Retirado do texto “A Universidade Pública e o Ensino de Ciências: investigando a
experiência dos Mestrados Profissional para a qualificação dos professores” Rita
Maria C. de Almeida. Fórum Pensamento Estratégico GH – UNICAMP, 2016



Ainda sobre o Produto Educacional

O Mestrado Profissional deve ter, associado à dissertação, o que é

chamado de um produto educacional. Isto é, algum tipo de material

didático: um texto, um vídeo, um aplicativo computacional, um

experimento, que possa ser utilizado por alunos e outros professores e

que sinalize que o professor deu o passo fundamental: o de ser capaz de

reler os conteúdos de um curso de física e produzir algo que pode ser

compartilhado por colegas.



Sala de apoio
Laboratório de Desenvolvimento e Produção de Materiais Didáticos

• Responsável: 
• Prof. Leandro Herculano da Silva (leandroh@utfpr.edu.br)

• Local: 
• Bloco I-5, sala I-56 

• Infraestrutura:
• Impressora 3D;

• Furadeira de bancada;

• Serra de bancada;

• Micro retífica;

• Máquina de corte a Laser (130W);

• Ferramentas manuais;

• Componentes eletrônicos.



DOCUMENTOS
• Regimento do Mestrado Nacional Profissional

em Ensino de Física (MNPEF).

• Regulamento Interno de Programa de Pós-
Graduação Em Ensino de Física (PPGEF-MD).

• Deliberação Nº. 07/2016 de 30/06/2016 -
Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu
da UTFPR.

SITE
• PPGEF-MD: http://portal.utfpr.edu.br/cursos/mestrado-e-

doutorado/mnpef-medianeira

• MNPEF: http://www1.fisica.org.br/mnpef/

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/mestrado-e-doutorado/mnpef-medianeira
http://www1.fisica.org.br/mnpef/

