
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE EDUCAÇÃO

REUNIÃO GERAL 
MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EM REDE

ATA N.º 94
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Aos dezoito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e
trinta  minutos,  na  Sala  16  do  Prédio  16B,  reuniram-se  os  professores do  curso  de
Mestrado Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede para uma Reunião Geral.
Estiveram presentes: KARLA MARQUES DA ROCHA, GILIANE BERNARDI, ANTONIO
GUILHERME  SCHMITZ  FILHO,  ANDRE  ZANKI  CORDENONSI,  ANDREA  AD
REGINATTO e MARCUS VINÍCIUS LIESSEM FONTANA. A coordenadora Karla iniciou a
reunião ressaltando que esta foi marcada para dar continuidade as discussões e debates
sobre  os  conteúdos  trabalhados  nas  disciplinas do PPGTER.  Dando  seguimento,  a
professora Karla informou que constatou que no site do PPGTER, onde são registrados
as dissertações e os produtos dos alunos, no ano de 2017 foram registrados artigos como
produtos. Ressaltou a necessidade de o produto final das dissertações estar separado do
texto, salientando que o aluno deve entregar na Coordenação do Curso três componentes
como parte do processo final: (1) o texto da dissertação; (2) o produto final, em arquivo
separado e que demonstre o que o estudante desenvolveu como pesquisa em uma das
linhas  do  programa;  e  (3)  o  artigo  submetido  para  periódico  qualificado  na  área
Interdisciplinar,  acompanhado  do  comprovante  de  submissão do  mesmo.  O professor
Antônio apresentou a proposta de nova disciplina  Plataformas Midiáticas, Mediações e
Tecnologias Educacionais em Rede, de quarenta e cinco horas /três créditos. A proposta
foi aprovada pelos presentes e a disciplina poderá ser ofertada no primeiro semestre de
2019. Finalizando a reunião, a coordenação agradeceu a presença de todos e, nada mais
havendo a tratar,  encerra-se esta ata, assinada por mim, Karla Marques da Rocha, e
pelos demais presentes. 
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