
    

 

 

 

ATA Nº 001/2020 - COMISSÃO DO 

PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, foi lavrada esta ata da 

Comissão do Processo Seletivo dos Cursos de Mestrado e Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, designada pela Portaria n.º 87/2020, 

da Direção do Centro de Educação/CE, da Universidade Federal de Santa 

Maria/UFSM, na qual os docentes designados são pertencentes as 04 linhas de 

pesquisa do Programa, quais sejam: Linha de Pesquisa 1: Docência, saberes e 

Desenvolvimento Profissional/LP1; Linha de Pesquisa 2: Políticas públicas 

educacionais, práticas educativas e suas interfaces/LP2; Linha de pesquisa 3: 

Educação Especial, inclusão e diferença/LP3; e, Linha de Pesquisa 4: Educação e 

Artes/LP4, para tratar da homologação dos resultados do processo seletivo de 

ingresso de alunos do Edital 032/2020/PRPGP. A comissão analisou 615 

inscrições, sendo que: no mestrado foram 60 na LP1. 156 na LP2. 89 na LP3, 11 

na LP4; e, no doutorado foram 76 na LP1. 114 na LP2. 41 na LP3 e 6 na LP4. 

Deste número de inscritos, a comissão constatou o seguinte:  no mestrado tinham 

08 inscritos sem a indicação de linha de pesquisa e 33 inscrições repetidas, sendo 

que no doutorado foram 20 inscrições repetidas e 01 inscrição sem a indicação da 

linha. Após esta triagem das inscrições passou-se avaliação das etapas da 

Análise da Ficha de Avaliação do Curriculum Vitae e do Anteprojeto de pesquisa, 

por linha de pesquisa e orientador, conforme o regramento do Edital Específico do 

Mestrado e do Doutorado. A comissão do Processo Seletivo, após o término das 

avaliações, chegou aos seguintes resultados por linha de pesquisa: Mestrado: 

Foram 08 aprovados na LP1; 13 aprovados na LP2; 10 aprovados na LP3; e, 06 

   



aprovados na LP4, totalizando 37 alunos aprovados. Doutorado: 14 aprovados na 

LP1; 15 aprovados na LP2; 06 aprovados na LP3; e, 05 na LP4, totalizando 40 

alunos aprovados. Cabe ressaltar que na LP4 eram 08 vagas para o doutorado e, 

somente, 05 alunos foram aprovados, por esse motivo, o número das vagas do 

doutorado estão reduzidas. A nominata dos alunos aprovados em ordem 

alfabética, por linha de pesquisa está anexada a ata. Nada mais havendo a tratar, 

encerrou-se a reunião, sendo redigida a presente ata. 


