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Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 10 horas, via
plataforma  de  videoconferência  Google  Meet,  reuniram-se  os  docentes  do
Programa  de  Pós-Graduação  em Tecnologias  Educacionais  em Rede  para
uma Reunião Geral do PPGTER: GILIANE BERNARDI, SUSANA CRISTINA
DOS  REIS,  ANTONIO  GUILHERME  SCHMITZ  FILHO,  ANDRE  ZANKI
CORNENOSI,  ANDREA AD  REGINATTO,  KARLA MARQUES  DA ROCHA,
TAÍS FIM ALBERTI,  MARCUS VINÍCIUS LIESSEM FONTANA, FERNANDO
DE JESUS MOREIRA JUNIOR,  ROSECLEA MEDINA DUARTE,  SOLANGE
DE  LURDES  PERTILE,  CLÁUDIA  BARIN  e  a  TAE  SANDRA  MARA
VENTURINI.  As  professoras  ANA CLÁUDIA  OLIVEIRA PAVÃO  e  ELENA
MARIA  MALLMANN  justificaram  a  ausência.  Não  compareceram  os
professores  VINÍCIUS  MARAN  e  JERÔNIMO  SIQUEIRA  TYBUSCH.  Foi
iniciada  a  reunião  com a seguinte  pauta:  Complementação  da  Produção
Técnica  e  Produtos  Destaque  para  a  Coleta  da  CAPES.  A professora
Giliane informou que apesar da demora da CAPES em liberar as diretrizes da
Área  Interdisciplinar,  os  programas  deverão  submeter  à  Sucupira  sua
Produção Técnica até 31 de julho de 2020. Para fazer a complementação da
Produção Técnica 2017-2019, o Programa deverá seguir  as orientações do
Relatório Técnico de Produção Técnica e Tecnológica, produzido pela CAPES,
com o objetivo de caracterizar tipos e subtipos de produtos e propor métodos
de  classificação  e  indicadores  dos  produtos  técnicos  e  tecnológicos.  No
referido relatório foram elencados 21 tipos de produtos a serem considerados.
Cada área ficou responsável por elencar 10 produtos desses 21 para avaliar a
sua produção técnica. A professora Giliane comunicou que o PPGTER tem
mais de 400 produtos cadastrados na Sucupira 2017-2019, sendo que muitos
deles não se enquadram nos 21 tipos elencados, dessa forma, não seriam
avaliados  e  qualificados  pela  CAPES.   Contudo,  a  professora  Giliane
comunicou que de acordo com informações não oficiais, existe a possibilidade
de que a  Área Interdisciplinar,  devido  a  sua diversidade,  possa considerar
todas as produções técnicas e tecnológicas dentro dessas 21 elencadas. A
professora Giliane sugeriu a todos os professores que leiam atentamente o
Relatório Técnico e examinem cada uma das produções elencadas e, em caso
de  dúvidas,  se  colocou  a  disposição  para  ajudá-los.  Para  completar  a
Produção  Técnica  na  Sucupira  será  necessário  preencher  os  campos
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referentes aos cinco elementos: Aderência, Impacto, Aplicabilidade, Inovação e
Complexidade. Passou-se a discutir cada um dos elementos. 1- Aderência: é
um elemento obrigatório para a avaliação da Produção Técnica do Programa,
os produtos e projetos deverão apresentar origem nas atividades das linhas de
pesquisa do Programa. Ressaltou-se que a Capes quer Projetos maiores, mais
relevantes  (Projetos  Guarda-Chuva),  vinculados  a  mais  de  um  docente,
preferencialmente, e que assimilem mais quantidade e qualidade na produção.
Neste  caso,  ressaltou-se  que,  mesmo  os  produtos  que  não  foram
desenvolvidos diretamente no PPGTER, mas estejam relacionados a projetos
de pesquisa vinculados às linhas do PPGTER, poderão ser avaliados e contar
na  nota.   2)  Impacto:  a  professora  Giliane  reforçou  a  necessidade  de
preenchimento  dos  campos  para  somar  nota  ao  final,  bem como  para  os
demais  elementos  de  preenchimento  opcional  (aplicabilidade,  inovação  e
complexidade). O impacto refere-se às mudanças causadas pelo produto no
ambiente social. Dentre os principais campos a serem preenchidos, destacou-
se  o  foco,  motivo  de  sua  criação  e  demandante.  A  professora  Giliane
apresentou alguns campos a serem preenchidos quanto ao elemento impacto,
com  enfoque  à  demanda,  que  conta  pontos.  Ressaltou  a  necessidade  de
comprovação das informações inseridas, anexando-se documentos em pdf. 3)
Aplicabilidade: também é um elemento de preenchimento opcional, mas a falta
de preenchimento zera a nota, por isso a necessidade de ser respondido. Esse
elemento visa verificar a facilidade de aplicação do produto e será avaliado
através da inserção de um texto explicativo. 4) Inovação: ao classificar o nível
de  inovação  que  o  produto  gerou  será  necessário  justificar  por  escrito.  5)
Complexidade: pode ser mensurada segundo três níveis (alto, médio e baixo),
é o grau de interação entre atores, relações e conhecimentos necessários à
elaboração e ao desenvolvimento do produto.  Será comprovada através da
escrita de um texto explicativo.  A professora Giliane falou também sobre o
preenchimento  do  campo  “outros  dados”,  onde  destacou  a  Declaração  de
Vínculo do produto com o PDI da Instituição. Produtos Destaque: será criado
um módulo  específico  na  Sucupira  para  dar  ênfase  aos  produtos  da  Área
Interdisciplinar como: Produções Intelectuais, Egressos e os TCC, de acordo
com  o  seguinte  detalhamento:  Melhores  Trabalhos  de  Conclusão
(dissertações);  Reconhecimento  dos Resultados de Trabalhos de Pesquisa;
Destaque de Egressos; Impacto e Caráter Inovador da Produção Intelectual
em função da Natureza do Programa. Os destaques descritos deverão ser
indicados a partir de agosto de 2020. Cada docente deverá indicar até quatro
produtos/produções destaque referente ao quadriênio 2017-2020, produzidos
para o Programa, associados às linhas de pesquisa, projetos e discentes do
Programa. A professora Giliane informou que deverá encaminhar aos docentes
as planilhas para o preenchimento dos Destaques. Com relação aos “Melhores
Trabalhos de Conclusão”, serão indicados cinco TCC do Programa, escolhidos
em Reunião Geral  dentre os indicados pelos professores (cada docente do
PPGTER  deverá  indicar  dois),  mediante  justificativa.  Reconhecimento  dos
Trabalhos de Pesquisa: serão indicados até cinco, cada professor indicará as
suas  produções  intelectuais,  especificando  o  tipo  de  produto,  o  título,
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justificativa e em anexo as premiações recebidas. Egressos: serão indicados,
mediante  justificativa,  cinco  egressos  destaque  dos  últimos  dez  anos  do
Programa,  os  critérios  de  seleção  serão  discutidos  em  Reunião  Geral  do
PPGTER. Impacto e caráter inovador da produção intelectual: compreende a
produção técnica do PPGTER. Os Programas Profissionais terão ainda que
indicar  os  cinco melhores produtos técnico-tecnológicos do quadriênio,  que
podem incluir aqueles já indicados entre os dez melhores produtos intelectuais
do Programa, ou outros trabalhos de relevância que não foram apontados,
face à limitação da quantidade solicitada. Estes produtos deverão apresentar
todas  as  informações  solicitadas  no  seu  preenchimento  em  cada  relatório
coleta e ao se realizar o destaque deverá ser inserida uma justificativa de até
50 palavras,  sobre o motivo da escolha.  Todos os Destaques do PPGTER
serão  escolhidos  pelo  grupo  de  docentes  em  Reunião  Geral.  Por  fim,  a
professora  Giliane  ressaltou  a  importância  de  ler  o  Relatório  de  Produção
Técnica para o preenchimento dos campos. Ressaltou que o prazo de envio
das informações é até dia 25 de julho, pois tem até dia 31 de julho de 2020
para incluir na Sucupira.  Assuntos Gerais: a professora Giliane destacou que
as regras para  prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação continuam
valendo, apesar da fala do Coordenador dos Mestrados Profissionais em live,
onde afirmou que a expiração do prazo de 24 meses para conclusão do curso
não afeta a nota dos Mestrados. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora
Giliane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12 horas e 02
minutos. Para constar, eu, Sandra Mara Venturini, lavrei a presente ata, que
vai assinada por mim, pela Coordenadora e demais presentes. 

 

3


	ATA N. 109/2020

