
 
 

 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede - PPGTER 

 
EDITAL n. 02/2021 – PPGTER/UFSM 

RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTES DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE  

 
 
A Coordenação e o Colegiado do PPGTER/CE/UFSM, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando as exigências da Portaria n. 81, de 3 de junho de 
2016, publicada no DOU em 6 de junho de 2016 (CAPES), o Documento de Área da 
Interdisciplinar/CAPES (2019) e o Qualis/CAPES (2013 - 2016), tornam público o 
Edital n. 02/2021, de Recredenciamento de Docentes Permanentes para o 
Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Educacionais em Rede/UFSM, para o 
período quadrienal 2021-2024. 
 
Artigo 1°. Os docentes candidatos ao recredenciamento no PPGTER/UFSM fazem 
parte do corpo de docentes permanentes do curso de mestrado profissional. O pedido 
de recredenciamento deverá atender aos critérios estabelecidos por este edital. 
 
Artigo 2°. O processo de recredenciamento atenderá o seguinte cronograma: 
 

Evento  Período 

Divulgação do Edital 22/04 

Submissão dos pedidos até 21 de maio 

Avaliação dos pedidos 24 de maio a 03 de junho 

Divulgação dos resultados até 04 de junho 

Prazo para recursos   até 09 de junho 

Homologação pelo colegiado e 
divulgação dos resultados finais 

até  18 de junho 

 
Parágrafo Único: É de exclusiva responsabilidade do docente acompanhar, no site 
do PPGTER, a divulgação dos resultados e de eventuais alterações desse Edital. 
 



 
 

 

Artigo 3°. Os pedidos devem ser requeridos pelos candidatos pelo e-mail 
<ppgter@ufsm.br> até às 23h do dia 21 de maio de 2021, indicando no assunto 
“Recredenciamento PPGTER – <NOME DO DOCENTE>”. 

1. O pedido implica na aceitação irrestrita, por parte do docente, das normas 
gerais, resoluções e das informações estabelecidas neste edital, bem como 
todas as demais instruções que vierem a serem expedidas e publicadas 
posteriormente, assim como o conhecimento do projeto pedagógico e 
regulamentos do PPGTER (disponíveis no site www.ufsm.br/ppgter). 

2. O envio da documentação obrigatória deve ser feito junto ao pedido por e-
mail (artigo 4°). 

 
Artigo 4°. Para fins de avaliação dos pedidos de recredenciamento, os seguintes 
documentos devem ser anexados ao e-mail de inscrição (em formato .pdf). A falta de 
qualquer um dos documentos implicará na não homologação do pedido. 

1. Memorando ao Colegiado do PPGTER, solicitando recredenciamento como 
professor permanente do curso de Mestrado em Tecnologias Educacionais 
em Rede, declarando conhecimento das disposições  constantes  no  
Regulamento do Programa e na Resolução Interna 01/2021 acerca do 
recredenciamento de professores (Resolução Interna 01/2021 – Normas 
para credenciamento e recredenciamento de docentes). Um modelo 
encontra-se disponível junto aos arquivos do edital (). 

2. Cópia digital do currículo, modelo Lattes/CNPq, constando somente as 
publicações referentes ao quadriênio de janeiro/2017 até dezembro/2020. 

3. Ficha de avaliação, preenchida de acordo com as informações declaradas 
no Currículo, modelo Lattes/CNPq, considerando toda a produção dos 
últimos 4 anos (janeiro/2017 até dezembro/2020) e pontuada de acordo com 
o Qualis Capes 2013-2016 INTERDISCIPLINAR, conforme o modelo do 
Anexo A.  

4. Ficha de atividades docentes, de acordo com o modelo do Anexo B, 
contendo informações sobre as atribuições mínimas de docentes do 
programa: docência, orientação, participação em projetos de pesquisa 
vinculados ao programa e produções científicas associadas ao programa, 
de acordo com a Resolução Normativa 01/2021. Destaca-se que essa ficha 
não será avaliada, tem caráter apenas informativo. 

Artigo 5°. A avaliação dos candidatos será realizada por um Grupo de Trabalho 
formado por docentes do PPGTER e instituído pelo Colegiado do Programa. Os 
critérios de avaliação são definidos a partir da tabela do Anexo A – Produção 
Intelectual, que deve ser preenchida pelo docente. O docente deve comprovar 
produção na área Interdisciplinar com foco em Tecnologias Educacionais, abrangendo 
produções bibliográficas e produções técnicas, cuja pontuação, nos últimos 4 anos 



 
 

 

(janeiro/2017 até dezembro/2020), atinja, no mínimo, 4.0 pontos e obedeça aos 
seguintes critérios: 

1. Da produção apresentada, será exigido, no mínimo, 02 artigos publicados em 
periódicos classificados no Qualis CAPES entre A1 e B2, na área 
interdisciplinar; e 04 produções técnicas, sendo que 02 (duas) devem estar de 
acordo com a Classificação de Tipos de Produção Técnica do Grupo de 
Trabalho CAPES, disponível em (https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf). 

2. O restante da pontuação pode ser atingido por meio de publicações 
qualificadas, livros e ou capítulos de livros publicados em editoras com comitê 
científico e editorial, conforme consta na Ficha de Avaliação – Anexo A. A 
produção técnica não pode exceder 40% do total da pontuação exigida. 

3. Produções bibliográficas e ou técnicas vinculadas à área Interdisciplinar sem 
foco específico em Tecnologias Educacionais serão analisadas pelo Colegiado 
do Programa. 

 
Artigo 6°. Casos não previstos neste Edital serão analisados pelo Colegiado do 
PPGTER/UFSM. 
 

 
Santa Maria, 22 de abril de 2021. 

 
 
 

 
 

Prof.ª Dra. Giliane Bernardi 

Coordenadora do PPGTER/UFSM 



 
 

 

  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE – 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

PRODUÇÃO INTELECTUAL 

 

Docente:  ___________________________________________________________ 

 

Produção Intelectual em periódicos 

Qualis 
CAPES 

Artigo (título, revista e ano) Pontuação 

A1 (1.00)   

   

   

A2 (0.85)   

   

   

B1 (0.70)   

   

   

B2 (0.55)   

   

   

B3 (0.40)   

   

   

B4 (0.25)   

   

ANEXO A 



 
 

 

B5 (0.10)   

   

Total A  

 

Livros publicados 
São considerados livros apenas as publicações, impressas ou digitais, com ISBN e, no mínimo, 50 
páginas. 
Indicadores:  
I. Conselho editorial (0.50) 
II. Informações sobre os autores (biografia dos mesmos) (0.50) 
III. Índice remissivo (0.50) 
IV. Avaliação por pares (0.50) 
Máximo por livro: 2.00 

Livro (título, editora, ano de publicação) Indicadores 
utilizados e 
Pontuação 

  

  

  

Total B  

 

Capítulos de Livros publicados 
Indicadores:  
I. Comitê editorial (0.25) 
II. Informações sobre os autores (biografia dos mesmos) (0.25) 
III. Índice remissivo (0.25) 
IV. Avaliação por pares (0.25) 
Máximo por capítulo de livro: 1.00 

Capítulo de Livro (título do livro, editora, ano de publicação, título do capítulo do livro) Indicadores 
utilizados e 
Pontuação 

  

  

  

Total C  

 



 
 

 

Produção técnica (maiores detalhes sobre os tipos de produtos podem ser encontrados em 
https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/10062019-producao-tecnica-pdf) 

Tipo de produção técnica (0.10 
por produção) 

Título e ano Pontuação 

Produto bibliográfico técnico 
(artigo em revista técnica, 
artigo em jornal ou revista de 
divulgação) 

  

Ativos de propriedade 
intelectual (patente deposita, 
concedida ou licenciada) 

  

Tecnologia social   
Curso de formação 
profissional (atividade docente 
de capacitação realizada, 
atividade de capacitação 
criada, atividade de 
capacitação organizada) 

  

Produto de editoração 
(organização de livro, 
catálogo, coletânea, 
enciclopédia; organização de 
revista e anais, incluindo 
editoria e corpo editorial; 
catálogo de produção artística) 

  

Material didático   
Software / aplicativo   
Evento organizado   
Norma ou marco regulatório   

Relatório técnico conclusivo   
Manual / protocolo   
Tradução   
Acervo   
Base de dados técnico / 
científica   

Produção de comunicação 
(programa de mídia realizado)   
Produtos / Processos em sigilo   
Taxonomia, ontologias e 
tesauros   



 
 

 

Empresa ou organização 
social inovadora   

Processo / tecnologia e 
produto / material não 
patenteado 

  

Outros tipos de produção 
técnica   

Total D  

 

Total Geral 

Total A – Produção Intelectual em periódicos  

Total B – Livros publicados  

Total C – Capítulos de livros publicados  

Total D – Produção técnica  

Total  

 

  



 
 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE – 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

ATUAÇÃO DOCENTE 

 

Docente: _________________________________________________________ 
 

2017 
Número de Disciplinas Ministradas 
 

 
 

Número de Orientados ativos no ano  
 

 
 

Número de Defesas em andamento  
 

Projeto (s) de pesquisa guarda-chuva que coordena 
(nome e Linha de Pesquisa) 
 

 
 

Número de produções bibliográficas1 submetidas com 
discentes e ou egressos 

Discentes: Egressos: 

Número de produções bibliográficas publicadas com 
discentes e ou egressos 

Discentes: Egressos: 

Número de produções bibliográficas publicadas em 
coautoria com docentes do PPGTER 

 

2018 
Número de Disciplinas Ministradas 
 

 

Número de Orientados em andamento 
 

 

Número de Defesas no ano  
 

Projeto (s) de pesquisa guarda-chuva que coordena 
(nome e Linha de Pesquisa) 
 

 

Número de produções bibliográficas submetidas com 
discentes e ou egressos 

Discentes: Egressos: 

Número de produções bibliográficas publicadas com 
discentes e ou egressos 

Discentes: Egressos: 

Número de produções bibliográficas publicadas em 
coautoria com docentes do PPGTER 

 

  

                                                   
1 Artigos completos em periódicos, livros, capítulos de livro e trabalhos completos em evento.  

ANEXO B 



 
 

 

2019 
Número de Disciplinas Ministradas 
 

 

Número de Orientados em andamento 
 

 

Número de Defesas no ano  
 

Projeto (s) de pesquisa guarda-chuva que coordena 
(nome e Linha de Pesquisa) 
 

 

Número de produções bibliográficas submetidas com 
discentes e ou egressos 

Discentes: Egressos: 

Número de produções bibliográficas publicadas com 
discentes e ou egressos 

Discentes: Egressos: 

Número de produções bibliográficas publicadas em 
coautoria com docentes do PPGTER 

 

2020 
Número de Disciplinas Ministradas 
 

 

Número de Orientados em andamento 
 

 

Número de Defesas no ano  
 

Projeto (s) de pesquisa guarda-chuva que coordena 
(nome e Linha de Pesquisa) 
 

 

Número de produções bibliográficas submetidas com 
discentes e ou egressos 

Discentes: Egressos: 

Número de produções bibliográficas publicadas com 
discentes e ou egressos 

Discentes: Egressos: 

Número de produções bibliográficas publicadas em 
coautoria com docentes do PPGTER 
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