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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS
E GESTÃO EDUCACIONAL – MESTRADO PROFISSIONAL

EDITAL Nº 001/2017 DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES AO CURSO DE
MESTRADO PRPFISSIONAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL
A Coordenação e o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e
Gestão Educacional – PPPG, do Centro de Educação – CE, da Universidade Federal de
Santa Maria – UFSM, em conformidade com o Regulamento do Programa, o Documento
de Área da Educação/CAPES (2016) e o Qualis/CAPES (2014), tornam público o
presente Edital e convidam os professores da UFSM e interessados de outras
Instituições de Ensino Superior – IES, a apresentarem Propostas para
Credenciamento ao Quadro de Docentes do Curso de Mestrado Profissional em
Políticas Públicas e Gestão Educacional do PPPG nos termos aqui estabelecidos.

1. OBJETIVO
O presente Edital objetiva instrumentalizar e regulamentar o processo de submissão e
avaliação de propostas de credenciamento de professores no quadro docente do curso
de Mestrado Profissional do PPPG/UFSM, como permanente ou colaborador, de acordo
com a decisão do Colegiado e da Coordenação do Programa.
2. LINHAS DE PESQUISA E VAGAS
2.1 Linha de Pesquisa 1 (LP1): Políticas e Gestão da Educação Básica.
a) Quatro vagas para docente permanente no Programa.
b) Uma vaga para docente colaborador no Programa.
2.2 Linha de Pesquisa 2 (LP2): Gestão Pedagógica e Contextos Educativos.
a) Quatro vagas para docente permanente no Programa.
b) Uma vaga para docente colaborador no Programa.

3. CATEGORIA DE DOCENTES
3.1 São considerados docentes permanentes aqueles que atendam os seguintes
requisitos:
a) vínculo funcional com a UFSM;
b) desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão;
c) participação em projeto de pesquisa;
d) desenvolvimento de atividades de ensino sistemáticas junto ao PPPG;
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e) orientação sistêmica de estudantes de mestrado profissional do PPPG;
f) se enquadrem nas seguintes condições:
- quando aposentados, tenham firmado com a instituição termo de
compromisso para trabalho voluntário;
- tenham sido cedidos de outra IES, por convênio formal, para atuar como
docentes do Programa;
3.2 São considerados docentes colaboradores aqueles que tenham condições de
participar das atividades do PPPG, entre elas:
a) desenvolvimento sistemático de projetos de pesquisa e extensão;
b) desenvolvimento de atividades de ensino eventuais;
c) orientação sistemática de estudantes de mestrado profissional do PPPG.

4. INSCRIÇÃO
4.1 Período de Inscrição: 24 de março a 06 de abril de 2017.
4.2 Local: Secretaria do PPPG
4.3 Horário: 8:30h às 11:30h e das 14h às 17h.

5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Os critérios de elegibilidade, abaixo indicados, são obrigatórios e o atendimento a estes
é considerado imprescindível para a análise e a avaliação da proposta de cada docente.
5.1 Possuir título de Doutor (a), na área de Educação. Ter obtido o título de doutorado
há pelo menos um ano.
5.2. Pertencer ao quadro de docentes efetivos da UFSM (no caso de docente
permanente) ou de outra Instituição de Ensino Superior – IES (no caso de docente
colaborador).
5.3 No caso de lotação na UFSM, o docente deverá ter disponibilidade de carga horária
de no mínimo 12h semanais para atuar em uma Linha de Pesquisa do PPPG/UFSM,
apresentando junto a Proposta de Credenciamento o aceite do Colegiado do seu
Departamento.
5.4 No caso de ser docente de outra IES pública, deverá ter disponibilidade de carga
horária para o PPPG/UFSM.
5.5 Oferecer, no mínimo, uma disciplina do Núcleo Básico ou do Núcleo Integrador do
Curso de Mestrado Profissional e uma Disciplina do Núcleo de Aprofundamento Curso
de Mestrado Profissional por ano (excetuando Seminário de Orientação I e II) – este
tópico é destinado a professores permanentes.
5.6 Participar dos processos seletivos de entrada de estudantes no Programa.
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5.7 Participar de comissões especiais designadas pela Coordenação ou Colegiado do
Programa;
5.8 Orientar e/ou coorientar dissertações de mestrado.
5.9 Apresentar currículo no modelo da Plataforma Lattes/CNPq, atualizado.
5.10 Comprovar no mínimo três e no máximo cinco publicações em Periódicos Científicos
na área da Educação (A1, A2, B1, B2, B3, B4 ou B5 qualis CAPES) e/ou Capítulos de
Livros nos últimos quatro anos (2013, 2014, 2015, 2016), as quais estejam relacionadas
a linha de pesquisa pretendida no PPPG.
5.11 Comprovar no mínimo três e no máximo cinco publicações de Artigos Completos
em Anais de Eventos Científicos nos anos de: 2013, 2014, 2015, 2016, inclusive 2017
se houver. Os eventos deverão ter aderência com a linha de pesquisa escolhida na
proposta de credenciamento.
5.12 Comprovar aderência a linha de pesquisa pretendida no PPPG, a partir de produção
técnica relacionada a atividades desenvolvidas na educação básica e/ou superior (no
máximo cinco atividades mais relevantes), a exemplo de: desenvolvimento/coordenação
de projetos de ensino, pesquisa e extensão; orientações de trabalhos de conclusão de
cursos de graduação; (co)orientações de trabalhos de conclusão (monografias) de
cursos de especialização; (co)orientações de dissertações de mestrado/doutorado;
realização de palestras/seminários/cursos para profissionais da educação; funções de
gestão institucional na educação básica e/ou superior; participação em
comissões/comitês/colegiados. Tal produção deverá constar registrada no currículo
lattes e cópias dos comprovantes anexadas junto a documentação a ser entregue na
Secretaria.
5.13 Integrar Grupo de Pesquisa cadastrado e certificado no Diretório de Grupos de
Pesquisas do CNPq.
5.14 Apresentar Projeto de Pesquisa (no máximo 12 laudas), com temática vinculada a
Linha de Pesquisa pretendida no PPPG e cadastrado no Gabinete de Projetos de sua
IES e/ou no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq, com registro como coordenador
ou vice-coordenador.
5.15 Apresentar um Plano de Trabalho (no máximo 5 laudas), com indicação e
justificativa da linha de pesquisa pretendida no PPPG, áreas temáticas nas quais
pretende ministrar disciplinas e orientar, observando a articulação entre as temáticas da
linha de pesquisa e Projeto Pedagógico do curso de Mestrado Profissional disponível em
<http://w3.ufsm.br/pppg/wp-content/uploads/2016/03/PPC_MESTRADOPROFISSIONAL_2015.pdf>. No Plano deverá constar em anexo um programa de
disciplina de aprofundamento de carácter optativo, que poderá ser oferecida pelo
docente no mestrado profissional.
5.16 Informar se participa de outro(s) Programa(s) de Pós-Graduação stricto sensu, área
de abrangência, linha de pesquisa, IES e carga horária.
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6. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO
6.1 Ficha de inscrição e avaliação (Anexo 1).
6.2 Cópia do diploma de doutorado.
6.3 Comprovante de situação funcional (pertencer ao quadro de docentes efetivos da
UFSM ou de outra Instituição de Ensino Superior – IES).
6.4 Declaração ou Ata aprovada pelo Colegiado do Departamento constando que o
docente possui disponibilidade de carga horária de no mínimo 12h semanais para o
PPPG (no caso de ser docente da UFSM); ou Declaração de cessão de carga horária
para o PPPG/UFSM (no caso de ser docente em outra IES pública).
6.5 Cópia do Currículo Lattes, considerando o período dos últimos cinco anos.
6.6 Cópias completas dos comprovantes de publicação em periódicos, livros e anais,
publicados de janeiro de 2013 a março de 2017, referentes aos tópicos 5.10 e 5.11 deste
Edital.
6.7 Cópias dos comprovantes de produção técnica relacionada a atividades
desenvolvidas na educação básica e/ou superior (no máximo cinco atividades mais
relevantes).
6.8 Comprovante de que integra Grupo de Pesquisa cadastrado e certificado no Diretório
de Grupos de Pesquisas do CNPq.
6.9 Uma cópia de Projeto de Pesquisa (conforme discriminado tópico 5.14 deste Edital).
6.10 Uma cópia do Plano de Trabalho (conforme discriminado tópico 5.15 deste Edital).

7. PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO E VALIDAÇÃO
7.1 Será constituída uma Comissão para Avaliação das Propostas de Credenciamento
de Docentes ao PPPG-MP/UFSM. A Comissão será composta por três professores(as)
doutores(as) titulares e um(a) professor(a) doutor(a) suplente.
7.2 As inscrições serão homologadas pela Coordenação do PPPG, em conformidade
com o presente Edital.
7.3 A Coordenação do PPPG encaminhará os processos à Comissão de Avaliação das
Propostas de Credenciamento de Docentes ao PPPG-MP/UFSM, que deverá proceder
a avaliação das propostas dos candidatos, observando os critérios qualitativos e
quantitativos e considerando a adequação e a pertinência em relação: ao cumprimento
do Edital; à vinculação da Linha de Pesquisa pretendida; a conjuntura e potencialidades
da produção bibliográfica e técnica do/a candidato/a; ao Projeto de Pesquisa; e ao Plano
de Trabalho.
7.4 A Comissão de Credenciamento de Docentes deverá emitir um Parecer (Anexo 2)
que analisará a proposta de credenciamento do docente ao quadro do PPPG-MP, tendo
por base a avaliação da documentação e critérios atendidos ou não a este Edital.
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7.5 Os Pareceres emitidos pela Comissão deverão ser encaminhados para apreciação
pelo Colegiado do Programa para homologação dos novos docentes de Mestrado
Profissional do PPPG, de acordo com as vagas definidas por Linha de Pesquisa e o
aproveitamento dos mesmos no processo seletivo.

8. CRONOGRAMA







Lançamento e divulgação do Edital – 16 a 23 de março de 2017.
Período de inscrições – 24 de março a 06 de abril de 2017.
Divulgação das inscrições homologadas – 07 de abril de 2017.
Trabalho de avaliação das propostas pela Comissão – 10 a 12 de abril de 2017.
Reunião com Colegiado para homologação dos resultados – 13 de abril de 2017.
Divulgação do Resultado – 14 de abril de 2017.

9. OBSERVAÇÕES FINAIS
9.1 A inscrição do docente implica a aceitação de todos os itens descritos neste Edital.
9.2 Quanto aos capítulos de livros e/ou livros serão observadas apenas obras com mais
de 50 páginas e com Conselho Editorial/Comissão Científica, podendo ser livro impresso
ou e-book. Não serão admitidas outras modalidades de livros, tais como: didáticos,
manuais, obras literárias e de divulgação. Maiores informações estão disponíveis no
Documento de Área da Educação (2016), publicado no site da CAPES.
9.3 O resultado da seleção será divulgado no dia 14 de abril de 2016, no site do
PPPG/UFSM.
9.4 A Comissão de Avaliação será composta por professores doutores, com reconhecida
produção.
9.5 Casos omissos a este Edital serão analisados pela Coordenação e Colegiado do
PPPG, bem como pela Comissão de Credenciamento de Docentes ao PPPG-MP/UFSM.

Santa Maria, 16 de março de 2017.

Profª. Dra. Rosane Carneiro Sarturi
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas e Gestão Educacional – PPPG/CE/UFSM
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ANEXO 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES AO PPPG-MP – CE/UFSM
FICHA DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
PROFESSOR(A)
CPF
MATŔICULA ou SIAPE
INSTITUIÇÃO DE LOTAÇÃO
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO NA IES
ENDEREÇO COMPLETO
TELEFONES E CÓDIGO DE ÁREA
E-MAIL
Os dados abaixo responder com base nos últimos cinco anos e registros no Currículo Lattes:
2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (Discriminar quanto ao período, abrangência e modalidade
de cursos/disciplinas)
2.1 GRADUAÇÃO
2.2 PÓS-GRADUAÇÃO Lato Sensu
2.3 PÓS-GRADUAÇÃO Stricto Sensu
3. PRODUÇÃO CIENTÍFICA
PRODUTOS

ITENS DE AVALIAÇÃO

Nome do Periódico

Instituição

Ano

Avaliação Qualis
2014

Nome do Livro

Editora

Ano

Número de
capítulos

Nome do Evento
Científico

Instituição /Órgão
Promotor(a)

Ano

Número de Artigos

3.1 – Publicações
em Periódicos

3.2 – Publicações
em Livros

3.3 – Publicações
em Anais
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4. ORIENTAÇÕES E CO-ORIENTAÇÕES
Tipo de
Situação / Quantidade
Orientação
Concluídas
Orientações
Trabalho de Conclusão de Curso
Especialização
Mestrado
Doutorado
Co-orientação Trabalho de Conclusão de Curso
Especialização
Mestrado
Doutorado
5. PROJETOS
Tipos de Projeto
Projeto de Ensino

Nome

Concluídos

Em andamento

Em andamento

Projeto de Pesquisa
Projeto de Extensão
6. FINANCIAMENTO DE PROJETOS
Fonte de
Financiamento
2013
CAPES
CNPq
FIEX/UFSM
FIPE/UFSM
PROLICEN/UFSM
OUTRO? QUAL?

2014

Ano / Quantidade
2015

2016

Total

7. PARTICIPAÇÃO EM CONVÊNIO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL
Sim
Não
Período de vigência, denominação e Instituições envolvidas

8. ATIVIDADES TÉCNICAS
Ano
Instituição

Atividade desenvolvida

9. DISCIPLINAS QUE TEM DISPONIBILIDADE PARA ATUAR NO CURSO DE MESTRADO
PROFISSIONAL DO PPPG
Código
Nome Disciplina
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10. PARTICIPAÇÃO EM OUTRO(S) PROGRAMA(S) DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
( ) Sim

(

) Não

Quantos?
Área de abrangência do(s)
Programa(s)?
Linha(s) de pesquisa?
Instituição(ões)
Superior?

de

Ensino

Carga horária destinada ao(s)
Programa(s)?

(

) Declaro ter conhecimento e concordância com os objetivos e dispositivos do Regulamento
do PPPG-MP e das normativas da CAPES para cursos de Mestrado Profissional.

Santa Maria,

de

de 2017.

________________________________________
Assinatura do Professor Candidato ao PPPG-MP
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ANEXO 2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL
CREDENCIAMENTO DE DOCENTES AO PPPG-MP – CE/UFSM
PARECER DA COMISSÃO AVALIADORA
( ) Proposta deferida
( ) Proposta indeferida
Avaliação da Comissão:

Nome Avaliador(a) 1: _________________________________________________________
Assinatura Avaliador(a) 1: _______________________________________________________

Nome Avaliador(a) 2: _________________________________________________________
Assinatura Avaliador(a) 2: _______________________________________________________

Nome Avaliador(a) 3: _________________________________________________________
Assinatura Avaliador(a) 3: _______________________________________________________

Santa Maria,

de

de 2017.

