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ERRATA nº 002/2020 REFERENTE AO EDITAL ESPECÍFICO 27.37/2020 DO CURSO DE
MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL – PPPG/UFSM
Divulgamos ERRATA referente ao Anexo 3 do Edital Específico nº 27.37/2020
(PRPGP/PPPG/UFSM), que trata da Ficha de Avaliação do Memorial e da Entrevista,
apresentando rearticulação do parâmetro de pontuação do critério de avaliação nº 1 para o valor
de “0,6 pontos”, conforme segue em negrito:
Nota parcial atribuída
Critérios de Avaliação

Memorial
Entrevista
(Valor total = 3,0) (Valor total = 3,0)

1. Clareza acerca da temática e relação desta com o contexto
de experiência, formação e atuação profissional
(argumentação/relação do anteprojeto de pesquisa com o
currículo lattes). (Valor 0,6 Memorial; Valor 0,6 Entrevista)
2. Identifica a problemática e os objetivos de pesquisa possuem
relação e coerência com a experiência profissional e de
formação e estudo na área de concentração do Curso
(Políticas Públicas e Gestão Educacional) e respectiva linha
de pesquisa de escolha do candidato (LP1 ou LP2). (Valor 0,8
Memorial; Valor 0,8 Entrevista)
3. Clareza sobre a relevância da proposição da pesquisa, tendo
em vista seu resultado e a intenção de contribuição e
transformação tanto para o MP/PPPG, como para a própria
atuação e contexto de atuação profissional. (Valor 0,8
Memorial; Valor 0,8 Entrevista)
4. Disponibilidade e comprometimento com a produção
científica durante a realização do MP/PPPG e após o curso,
considerando contribuições do produto de pesquisa para a
área da educação/afins e para o contexto de atuação
profissional. (Valor 0,4 Memorial; Valor 0,4 Entrevista)
5. Disponibilidade de horários para realizar o curso em sua
integralidade, participar do grupo de pesquisa do(a)
orientador(a), desenvolvimento da pesquisa proposta, bem
como eventos educacionais da área da educação ou áreas
afins. (Valor 0,4 b Memorial; Valor 0,4 Entrevista)
NOTA FINAL

Santa Maria, 31 de agosto de 2020.
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