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EDITAL nº 03/PPGE/2017 
 

Credenciamento de Docentes para o Programa de Pós-Graduação em Educação - 

PPGE/UFSC 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação, no uso das suas atribuições, 

torna público o período, os critérios e os procedimentos para solicitação de recredenciamento 

e credenciamento de novos docentes para atuação no Programa de Pós-Graduação em 

Educação/CED/UFSC, para o período compreendido entre 01 de agosto de 2017 a 31 de julho 

de 2021, quando ocorrerá novo recredenciamento de todos os professores do PPGE. Poderão 

se inscrever docentes que atendam o que está disposto no Capítulo III - Do Corpo Docente da 

Resolução nº 05 CUN/2010, de 27 de abril de 2010.  

 

1. Prazo para apresentação de proposta de recredenciamento e credenciamento: 26/05/2017 a 

09/06/2017.  

2. Documentos a serem encaminhados:  

- formulário de inscrição (Anexo 1) preenchido;  

- cópia do currículo Lattes atualizado, abrangendo a produção bibliográfica compatível com 

a área da Educação e com a linha de pesquisa, referente aos últimos quatro anos (a partir de 

agosto de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 até o momento da inscrição).  

 

a) Devem ser incluídas cópias que identifiquem o veículo da produção bibliográfica (capa, 

primeira página e ficha catalográfica dos artigos publicados em periódicos, dos livros ou 

capítulos de livros).  

b) De acordo com o documento de área, o pesquisador deverá coordenar pelo menos um 

projeto de pesquisa e integrar no máximo três projetos. O proponente deverá apresentar: 

- cópia do(s) projeto(s) de pesquisa que coordena, com ata de aprovação do Departamento e 

registro no notes/UFSC, e/ou comprovante da agência de fomento;  

- comprovante de participação em grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Pesquisa do 

CNPq;  

- No caso de recredenciamento, comprovação das disciplinas ministradas no quadriênio (no 

mínimo quatro (04), considerando-se os anos de 2013-2, 2014, 2015, 2016 e fração de 

2017);  

- No caso de credenciamento novo, proposta de disciplina(s) contendo título, ementa, 

conteúdo programático, referência bibliográfica e a anuência da linha de pesquisa;  

 

c) Os critérios de produção bibliográfica que serão utilizados para apreciação das propostas 

têm base no documento de área – Educação da CAPES (2017),  

- Oito (08) publicações qualificadas, sendo no mínimo quatro (04) publicações em 

periódicos entre A1 e B2 ou livros e capítulos de livros L2, L3 ou L4. As demais 

publicações podem ser qualificadas como periódicos B3, B4 ou B5 e livros e capítulos de 

livros L1.  

Poderão ser consideradas publicações em áreas afins, particularmente, ligados à área de 

ensino. 
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d) O resultado final será encaminhado ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação para homologação e posterior encaminhamento à Câmara de Pós-Graduação 

para homologação naquela instância universitária.  

 

 

e) Os casos omissos serão discutidos e avaliados pela comissão de credenciamento.  

 

f) Os recursos poderão ser encaminhados à coordenação do PPGE até 72 horas após a 

divulgação dos resultados.  

 

Observações e critérios gerais:  

 

1. A avaliação dos candidatos inscritos será realizada por Comissão Externa ao PPGE, 

instituída pelo Colegiado Delegado.  

 

2. Os docentes credenciados terão as seguintes atribuições: docência (ministrar no mínimo 

quatro disciplinas por quadriênio de avaliação), orientação (levar à defesa pelo menos um 

orientando/ano em média), pesquisa (coordenar pelo menos um projeto de pesquisa), 

participação em bancas, participação no colegiado e comissões e produção bibliográfica 

(segundo os critérios da área).  

 

3. Compete a cada solicitante o preenchimento do formulário de inscrição com Produção 

Qualificada em periódicos e livros.  

3.1. No caso dos periódicos deve-se adotar o qualis/2015/2016 ou em vigência quando da 

avaliação pela comissão disponível: <http://qualis.capes.gov.br/webqualis>.  

3.2. No caso dos livros, considerar os critérios para a classificação dos livros considerar o 

Documento da Área, disponível no site da Capes 

(http://www.capes.gov.br/avaliacao/documentos-de-area).  

Na avaliação da Capes (Área de Educação) não são pontuados: livros classificados como 

material didático; material para uso em Educação à distância (Graduação, Especialização, 

etc.); livros com menos de 50 páginas; livros sem ISBN; livros de poesias, de autoajuda, 

similares; autoria de prefácio; autoria de apresentação ou compilação de legislação ou de 

textos de outros autores. Textos incluídos nessa categoria não serão computados na 

produção exigida no presente edital.  

 

4. Artigos, capítulos de livros e livros aceitos para publicação e artigos, ainda não publicados, 

podem ser incluídos no Formulário, sendo necessária a inclusão de comprovação 

(declaração de aceite do editor ou equivalente).  

 

Florianópolis, 25 de abril de 2017.  

 

 

Prof. Elison Antonio Paim 
Coordenador do PPGE/UFSC 

Portaria nº 1934/PROPG/2016 
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(Anexo 1) 

FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

 

Assunto:  Credenciamento     (   ) 

        Recredenciamento  (   ) 

 

DADOS PESSOAIS 

 Nome completo:________________________________________________________  

 Nacionalidade:__________________________________________________________ 

 Data de Nascimento:____/____/_____ 

 CPF:______._______._______/_____ 

 Matrícula SIAPE: __________________________ 

 Endereço: ______________________________________________________________ 

 E-mail: ________________________________________________________________ 

 Telefones: _____________________________________________________________ 

 

LINHA DE PESQUISA (indicar apenas uma Linha): 

(   ) Educação e Comunicação - ECO  

(   ) Educação e Infância - EI 

(   ) Educação, Estado, Políticas Públicas – EEPP 

(   ) Sujeitos, processos educativos e docência – SUPET (a antiga Ensino e Formação de 

Educadores - EFE  

(   ) Filosofia da Educação – FIL 

(   ) Sociologia e História da Educação - SHE 

(   ) Trabalho e Educação - TE 

 

Documentos anexos ao processo de (Re)Credenciamento: 

 Curriculum Vitae (em versão Lattes atualizado e impresso, a partir de 2013); 

 Comprovantes da produção bibliográfica (de acordo com o edital); 

 Cópia do projeto de pesquisa aprovado no Departamento; 

 Cópia da Ata da reunião de colegiado em que foi aprovado o projeto e/ou  comprovação 

de apoio de agência de fomento; 

 Comprovante da participação em grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Pesquisa 

do CNPq. 
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 Comprovante de disciplinas ministradas ou oferta de disciplinas (de acordo com o edital) 

 Outro(s):_________________________________________________________________ 

 

 

 

TITULAÇÃO DOUTORADO 

 Ano: _________ 

 Área:___________________________________ 

 Instituição (Sigla/Nome/País): ____________________________________________ 

VÍNCULO NA UFSC 

 Departamento a que está vinculado: __________________ 

 Mês/Ano de início:____/________ 

 Se aposentado, Mês/Ano da aposentadoria: _____/________ 

 Atua em outro Programa de pós-graduação?   

[   ] Não 

[   ] Sim. Qual? ____________________________________________    

De qual Universidade?__________________________________________ 

No outro Programa você é professor [   ] PERMANENTE    [   ] COLABORADOR 

 Carga horária semanal a ser dedicada ao PPGE:______________________ 

ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO (em números) 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS 

Nº de Orientações 2013 2014 2015 2016 2017 

Mestrado       

Doutorado      

Total      

Mestrado  

Doutorado  

Iniciação Científica  

Especialização  

TCC  

Total  
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Há orientações concluídas em outro Programa?  [  ] Sim   [  ] Não 

Indicar o programa e o número de orientações: _______________________________             

 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA (referente aos anos 2013, 2014, 2015, 2016  e fração de 

2017) 

ARTIGOS LIVROS 
CAPÍTULOS 

DE LIVROS 

ORGANIZAÇÃO 

DE LIVRO 

VERBETES 

(Prefácios) 

TRADUÇÕES 

Livros Artigos 

Qtd QUALIS Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd Qtd 

        

        

        

        

        

        

Obs.: Artigos, capítulos de livros e/ou livros que não constam dos respectivos qualis deverão ser apresentados na 

íntegra. 

 

PROJETO DE PESQUISA 

Título: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Agência Financiadora (se houver): _______________________________________________ 

 

GRUPO DE PESQUISA AO QUAL ESTÁ VINCULADO/CNPq: ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 Florianópolis, _____ de _________________ de _______. 

                               

                                                                 __________________________________ 

                                                                     Assinatura 


