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EDITAL Nº 03/2022-PPGMPE/CE/UFES 

CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES PARA CURSO DE MESTRADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

– PPGMPE/CE/UFES 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Educação 

(PPGMPE/CE/UFES) torna público a todos os interessados a Chamada Pública para 

Credenciamento de Professores para o Curso de Mestrado, de acordo com a Resolução nº 

001/2020. 

 

1 – Das vagas: 

 

Serão credenciados até 12 novos professores nas duas linhas de pesquisa existentes no 

PPGMPE/UFES, respeitando-se a ementas das linhas, as áreas expressas nessa chamada, 

a ênfase da produção acadêmica requerida, o quantitativo de vagas existentes em cada 

linha e área e o perfil dos candidatos, conforme quadro abaixo: 

 

Linha de Docência e Gestão de Processos Educativos: 

Ementa: 

Gestão e avaliação de processos educativos. Currículo, docência e avaliação da 
aprendizagem e dos processos de gestão. Processos de ensino e de aprendizagem na 
educação básica e no ensino superior. A docência na educação básica e as especificidades 
do ensino nas áreas de História, Geografia, Arte e Educação, Educação Física e Educação 
em Ciências. Materiais didáticos, mediação tecnológica e ferramentas teórico-
metodológicas na prática educativa. 
 

Área Número de 

Vagas 

Ênfase da produção 

Política e Gestão Educacional 02 Produções que perpassem temas ligados a: 
Políticas educacionais no Brasil contemporâneo: 
legislação, estrutura e organização. Financiamento 
da educação no Brasil. Sistemas de avaliação em 
larga escala na educação brasileira. Planejamento 
educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. 
Federalismo. Gestão democrática no sistema de 
ensino brasileiro e no Espírito Santo. Mecanismos 
de gestão democrática (órgãos colegiados, 
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representação e processos decisórios). Autonomia 
da escola. O papel do gestor educacional. Políticas 
educacionais em contextos empobrecidos. 

Educação Matemática 02 Produções que perpassem temas ligados a: 
Formação de professores, práticas pedagógicas e 
recursos didáticos no contexto da educação 
matemática. Educação, diversidade, 
sustentabilidade, história e memórias no contexto 
da educação matemática.   

Geografia e Educação 01 Produções que perpassem temas ligados a: 
conceitos e categorias da Geografia e sua relação 
com o Ensino. Ensino da Geografia e Pesquisa. 
Temas emergentes em Geografia e suas interfaces 
com outras áreas do conhecimento, com ênfase 
nas práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de 
aula. Formação inicial e a formação continuada dos 
professores de Geografia.  

Arte e Educação 02 Produções que perpassem temas ligados a: 
Processos de ensino, aprendizagem e criação em 
artes. Práticas formativas e suas conexões com as 
linguagens artísticas das Artes Visuais, da Dança, 
da Música, do Teatro, além de seus 
desdobramentos midiáticos. Ensino das Artes 
Visuais, da Dança, da Música, do 
Teatro. Panoramas do ensino da Arte no Brasil. 
Principais correntes do ensino da Arte. O ensino da 
Arte na Educação Básica. Formação inicial e a 
formação continuada dos professores de Arte.  

 

Linha de Práticas Educativas, Diversidade e Inclusão Escolar: 

Ementa: 

Inclusão escolar e diversidade: análise de políticas, ações e programas oficiais. Articulações 
entre os movimentos sociais com a educação do campo, educação ambiental, educação 
especial, alfabetização e linguagem. Educação e relações étnico-raciais. Trabalho docente 
e formação dos profissionais da educação básica para atuar numa perspectiva inclusiva. 
Práticas educativas e diversidade. 
 

Área Número de 

Vagas 

Ênfase da produção 

Infância e Educação 02 Produções que perpassem temas ligados à: A 
infância como categoria social. O processo de 
institucionalização das crianças no Brasil. A 
emergência dos direitos das crianças na 
contemporaneidade. A (in)visibilidade das culturas 
infantis no contexto educacional. Educação Infantil 
no contexto das políticas públicas e suas diferentes 
infâncias. O currículo na Educação Infantil. A 
infância na Educação infantil e suas implicações no 
projeto político-pedagógico. Configuração da 
docência no campo da Educação Infantil. Bases 
legais e orientações para o desenvolvimento do 
trabalho educativo na Educação Infantil. 
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Construção de propostas pedagógicas na 
Educação. Avaliação e registros na Educação 
Infantil.  

Libras – Educação de Surdos 01 Produções que perpassem temas ligados à: 
Formação de professores na área de Educação 
Bilíngue para Surdos. Criação e sistematização de 
reflexões e ações relacionadas às metodologias, 
aos objetos educacionais e às práticas para 
atendimento ao público surdo. 

Medicalização da Educação 01 Produções que perpassem temas ligados a:  
interfaces da Psicologia com a Pedagogia no 
Brasil. Raízes históricas das concepções do 
fracasso escolar. O conceito de normal e patológico 
e a criação de normas de existência. O diagnóstico 
dos problemas de aprendizagem: patologização e 
medicalização da Educação. Orientação à queixa 
escolar.  

Educação do Campo 01 Produções que perpassem temas ligados à: 
formação de professores e organização do 
Trabalho Pedagógico nas escolas do campo. 
Práticas pedagógicas em Educação do Campo na 
interface com as diferentes áreas do conhecimento. 
Diversidade nas escolas no/do campo. Gestão da 
escola, gestão de projetos institucionais, 
financiamento da educação, projeto político-
pedagógico, didática, currículo e avaliação no 
contexto da escola no/do campo. Movimentos 
sociais e Educação do Campo.  

 

2 – Dos requisitos: 

 

a) Ser Professor vinculado ao Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito 

Santo. 

 

b) Possuir título de Doutor em Educação ou áreas afins, comprovado mediante cópia 

do diploma expedido por Instituição reconhecida pela CAPES, com devida 

revalidação quando se tratar de instituição estrangeira. Caso a titulação do candidato 

não seja em Educação, mas em áreas afins, poderá pleitear credenciamento quem: 

b.1) tem ou já teve bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) concedida pela área de Educação ou produziu tese de 

doutorado sobre temática nitidamente ligada à Educação, resguardados os 

parâmetros da CAPES por área; e b.2) apresenta produção científica na área da 

Educação. 
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c) Apresentar produção acadêmica com aderência à área/vaga pleiteada. Serão 

consideradas até 4 (quatro) produções acadêmicas qualificadas, perfazendo um 

total mínimo de 260 pontos (de acordo com a pontuação de produtos bibliográficos 

da CAPES), publicadas no período de 2017 a 2022. Também serão aceitas 

produções aprovadas e em fase de publicação em periódicos qualificados pela 

Capes. Os livros autorais não avaliados pela Capes serão considerados L4. 

 

d) A pontuação seguirá a seguinte Tabela: 

Artigos em Periódicos: 

PERIÓDICO PONTOS 

A1 100 

A2 85 

A3 75 

A4 65 

B1 55 

B2 40 

B3 25 

B4 10 

 

Livros Autorais: 

Classificação do Livro PONTOS 

L1 250 

L2 180 

L3 130 

L4 80 

L5 30 

 

Capítulos de livros 

 
Capítulos de livros e verbetes 

 
PONTOS 

Capítulo de livros 60 

 

 

e) Estar cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPq. 

 

f) Ser coordenador de pelo menos um projeto de pesquisa novo ou em 

desenvolvimento registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes, 

relacionado ao contexto e a temáticas pertinentes à Educação Básica e coerentes 

com a proposta formativa do Mestrado Profissional em Educação. 
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g) Experiência em orientação, comprovada no Currículo Lattes, quanto à conclusão de 

monografias de graduação ou especialização ou dissertações de mestrado ou teses 

de doutorado ou produtos de outra natureza quando vinculados a mestrados e 

doutorados, desenvolvidos, em quaisquer hipóteses, em cursos reconhecidos pelo 

Ministério de Educação ou recomendados pela Capes. 

 

 

3 – Das inscrições: 

 

1 - A inscrição poderá ser efetuada no período de 09/05/2022 às 23h59min do dia 

13/05/2022. 

2 - Os candidatos deverão encaminhar sua inscrição para o e-mail 

ppgmpe.ufes@gmail.com, com a devida documentação requisitada para credenciamento.  

3 - O candidato poderá se inscrever somente em uma linha de pesquisa e informar a 

área/vaga pleiteada.  

 

4 – Da documentação para inscrição: 

 

No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

1 - Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo Lepisma – ANEXO I. 

2 - Relação de produções científicas produzidas no período de 2017-2022 e artigos no prelo 

– ANEXO II. 

3 - Cópia do diploma de doutor/a obtido em Programa de Pós-Graduação reconhecido pela 

CAPES ou, se obtido em instituição estrangeira, validado por Programa de Pós-Graduação 

no Brasil, reconhecido pela CAPES. 

4 - Portaria ou documento equivalente que comprove situação funcional como professor/a 

da Universidade Federal do Espírito Santo e com localização no Centro de Educação. 

5 - Extrato de Ata da reunião do Departamento lotado pelo/a professor/a, contendo a 

anuência e a aprovação para atuar no Programa de Pós-Graduação de Mestrado 

Profissional em Educação. 
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6 - Cópia do Curriculum Lattes devidamente atualizado e com comprovação da produção 

científica relativa ao período de 2017-2022. Em caso de artigos no prelo, eles deverão ser 

informados no Lattes e também comprovados. 

7 - Cópia do cadastrado do grupo de pesquisa ao qual o professor está vinculado no diretório 

de grupos de pesquisa do CNPq. 

8 - Cópia do projeto de pesquisa coordenado pelo candidato e registrado na PRPPG/UFES. 

 

5 – Da Comissão de Credenciamento: 

 

Cabe à Comissão de Credenciamento: 

 

1 - Analisar e deferir as inscrições.  

2 - Conduzir o processo interno de seleção. 

3 - Contabilizar a pontuação dos candidatos a partir da documentação apresentada no 

processo de inscrição e dos critérios dessa Chamada Pública. 

4 - Elaborar a lista final dos aprovados, considerando as linhas e áreas de inscrição dos 

candidatos.  

5 - Apresentar o resultado do credenciamento ao Colegiado do PPGMPE/CE/UFES para 

avaliação e decisão. 

6 - Elaborar e publicizar o relatório final do processo de credenciamento de professores no 

PPGMPE. 

 

6 – Da classificação dos candidatos: 

 

1 - Para efeito de classificação do/a candidato/a na área de pesquisa inscrita, será 

computada a soma das quatro maiores publicações do/a candidato/a, considerando o 

período de 2017-2022 e artigos informados como no prelo. 

2 - O/a candidato/a que não atender as exigências dessa Chamada Pública de 

Credenciamento de Docentes ao PPGMPE será automaticamente desclassificado. 

3 - Caso haja empate dos/as candidatos/as na área de pesquisa inscrita, a Comissão de 

Seleção utilizará os seguintes critérios de desempate: a) maior pontuação em artigos 

publicados em periódicos qualificados; b) persistindo o empate, será usada a pontuação em 
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livros autorais; c) permanecendo o empate, será usado o critério de maior tempo de atuação 

como docente efetivo na Ufes. 

 

7 – Da divulgação dos resultados e homologação: 

 

O resultado provisório do credenciamento será divulgado no dia 20/05/2022 na página do 

PPGMPE.  

O período de 23/05/2022 às 23h59min do dia 24/05/2022 fica destinado à interposição de 

recursos, que deverão ser enviados pelos(as) candidatos(as) por meio do endereço de e-

mail ppgmpe.ufes@gmail.com. 

O relatório final elaborado pela Comissão de Credenciamento com a classificação final dos 

candidatos será aprovado pelo Colegiado do PPGMPE/CE/UFES e divulgado no site do 

programa até o dia 25 de maio de 2022. 

 

8 – Disposições finais: 

 

1 - O início das atividades dar-se-á imediatamente após a homologação dos resultados pelo 

Colegiado do PPGMPE, sendo prevista a assunção de atividades didático-pedagógicas pelo 

professor já no semestre letivo de 2022/2.  

2 - Os efeitos do processo interno de seleção expiram com a homologação dos resultados.  

3 - O PPGMPE se coloca no direito de não ocupar as vagas discriminadas nesta Chamada.  

4 - Caso a vaga de uma determinada área não seja preenchida, poderá ser remanejada 

para outra área com candidato inscrito e com produção que atenda essa Chamada. O 

remanejamento da vaga dar-se-á de acordo com a pontuação dos candidatos.  

5 - Os docentes credenciados estarão submetidos aos critérios de avaliação da CAPES na 

Área de Educação. 

6 - Não será admitida inscrição condicional ou extemporânea, nem permitido acréscimo de 

documentos fora do prazo fixado para inscrição.  

7 - A inscrição do candidato implicará aceitação integral das condições estabelecidas nesta 

Chamada. 

8 - É de responsabilidade do candidato o envio da documentação completa no ato da 

inscrição, sendo vedada a complementação de documentos após o protocolo da inscrição. 
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Vitória/ES, 19 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

ALEXANDRO BRAGA VIEIRA 

Coordenação Geral do PPGMPE 
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ANEXO I 

CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES PARA CURSO DE MESTRADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

– PPGMPE/CE/UFES 

FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome completo:  

Filiação:  

Data de nascimento:  Naturalidade:  

RG:  Órgão expedidor:  

Nacionalidade:  CPF:  

E-mail:  

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Logradouro:  

Complemento:  Número:  Bairro:  

Cidade/Estado:  CEP:  

Telefone:  Celular:  

 

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM 

Instituição:  Sigla:  

Categoria: (     ) Docente Início do Vínculo: _____/_____/______ 

Área de atuação:  Siape:  
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INFORMAÇÃO SOBRE O DOUTORADO 

Área  Data da obtenção do título: _____/_____/______ 

Instituição:  Sigla:  

País:                                    Pós-Doutorado: (     ) Sim  (     ) Não  (     ) Em andamento 

Link do Lattes:  

Link diretório de grupos de 

pesquisa do CNPq: 

 

Título do Projeto de Pesquisa:  

 

DOCÊNCIA E GESTÃO DE PROCESSOS EDUCATIVOS    (     ) 

Política e Gestão Educacional     (     ) 

Educação Matemática     (     ) 

Geografia e Educação     (     ) 

Arte e Educação     (     ) 

 

PRÁTICAS EDUCATIVAS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO ESCOLAR    (     ) 

Infância e Educação     (     ) 

Libras – Educação de Surdos     (     ) 

Medicalização da Educação     (     ) 

Educação do Campo     (     ) 

 

Assinatura do Candidato      

Data      
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ANEXO II 

CREDENCIAMENTO DE PROFESSORES PARA CURSO DE MESTRADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

– PPGMPE/CE/UFES 

 

RELAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS 

Título do Artigo Revista Ano 

   

   

   

 

ARTIGOS ACEITOS PARA PUBLICAÇÃO (PRELO) 

Título do Artigo Revista Período de 

Previsão da 

publicação 

   

   

   

 

LIVROS AUTORAIS 

Título do livro Editora Ano 
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CAPÍTULOS DE LIVROS 

Título do Capítulo Título do livro Editora Ano 

    

    

    

    

 

OBSREVAÇÃO: O(a) candidato(a) poderá inserir mais linhas às tabelas para adicionar 

sua produção. 
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