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Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às 14h, na sala 3352, 
reuniram-se os professores que fazem parte da Comissão de Seleção do Mestrado 
Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede da Universidade Federal de Santa 
Maria, juntamente com a Coordenadora do referido curso, ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK, 
e uma TAE do Centro de Educação para tratar da pauta: Processo Seletivo 2013 do 
referido curso. O grupo discutiu e decidiu sobre os critérios de avaliação do projeto e 
acrescentou àquilo que já estava posto, no item 1.4.2, “fonte 12, Arial ou Times New 
Roman”, e ainda na proposta do projeto que seja acrescida a frase: “exeqüível em seu 
contexto profissional”. Além disso, outras questões referentes à pontuação serão 
reorganizadas pela professora LIZIANY MULLER MEDEIROS e depois submetidas ao 
grupo da Comissão. O grupo concorda que seja destinado vinte por cento das vagas para 
candidatos que não têm vínculo empregatício, porém decidiram que isso não conste no 
Edital. Além disso, fizeram modificações quanto aos dados do campo Avaliação 
acrescentando o seguinte: “3.7 Coordenação de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão 
e/ou grupo de estudo; 3.8 Participação em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão e/ou 
grupo de estudo; 3.9 Ministrante de Cursos, Oficinas, Palestras; 3.10 Participação em 
Cursos, Oficinas, Palestras”. Quanto à pontuação de artigos publicados, optou-se por 
estabelecer como critério somente qualis A, B e C, sem maiores especificações; decidiu-
se que, no edital, será colocado o número de vagas e o candidato se inscreve na Linha 
escolhida e sugere um professor orientador no projeto. Houve uma readequação quanto 
ao número de vagas e orientandos por professor sendo que os professores ANDRE 
ZANKI CORDENONSI, GILIANE BERNARDI, ROSECLEA DUARTE MEDINA e ROSANE 
ROSA ficaram com um orientando a menos, por atuarem em dois programas, critério 
aceito por todos os integrantes da comissão. A professora Suzana solicitou a 
possibilidade de passar da Linha de pesquisa 2 (Gestão de Tecnologias Educacionais 
em Rede) e ir para a Linha 1 (Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais em 
Rede) justificando que suas experiências e publicações estão mais articuladas com a 
Linha 1, ficou estabelecido que se faria uma consulta a PRPGP/UFSM afim de certificar 
essa possibilidade. A seguir, a professora ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK colocou ao 
grupo sobre a participação no Seminário da Capes que será do dia 24 a 27 de fevereiro, 
em Brasília e decidiu-se que a professora KARLA MARQUES DA ROCHA irá 
representando a coordenação do Curso. Ainda discutiu-se sobre a criação do site do 
MPTER, ficando estabelecido que era necessário verificar com a Direção se tem a 
possibilidade de pagar em torno de R$ 500,00 para isso. Finalizando, o grupo decidiu que 
a data da próxima reunião será no dia 19 de fevereiro, às 14h na sala 3352 e, a seguir, a 
Coordenadora do Curso, ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK agradeceu a presença de todos 
e, nada mais havendo a tratar, lavrei esta ata, que será assinada por mim, ANGELITA 
ZIMMERMANN, pela coordenadora ANA CLÁUDIA PAVÃO SILUK e pelos demais 
presentes, conforme lista anexa. 
 

 


