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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3/2020.*

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE - CPTL/UFMS – Curso de Mestrado – no uso de suas
atribuições legais e considerando o que estabelecem os documentos: a) PORTARIA CAPES Nº 174, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014; b)
PORTARIA CAPES Nº 81, DE 3 DE JUNHO DE 2016; c) RESOLUÇÃO Nº 165/2019 Copp, de 3 de setembro de 2019, que determina as
NORMAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ; c) RESOLUÇÃO Nº 227, DE 30
DE AGOSTO DE 2017; d) REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO (CPTL);

Torna público o presente Edital, para o Credenciamento de 3 (três) docentes permanentes e 2 (dois) colaboradores que
pretendem atuar na área de Educação, conforme as orientações estabelecidas a seguir:

 
1. O presente edital visa o credenciamento de professores interessados em compor o corpo de docentes permanentes e

colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Educação – Curso de Mestrado, em funcionamento no Campus de Três Lagoas da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

 
1 § Serão credenciados 5 (cinco) os(as) professores (as) melhores classificados/as de acordo com a pontuação ob�da na

Tabela ANEXA.
 
2§ A pontual seguirá a tabela abaixo e os/as candidatos/as serão classificados de acordo com a maior pontuação. Só serão

classificados candidatos que a�ngirem no mínimo 80 pontos em publicação em periódicos.
 
Periódicos Pontos Projetos Pontos

A1 ou
livro autoral 100

Coordenação
de Projeto Internacional
COM Fomento

100

A2 85
Coordenação

de Projeto nacional COM
Fomento

85

A3 75
Par�cipação

em Projeto Internacional
com Fomento

75

A4 65
Coordenação

de Projeto Internacional
SEM Fomento

65

B1 55
Coordenação

de Projeto nacional SEM
Fomento

55

B2 ou
capítulo livro 40

Par�cipação
em Projeto nacional sem
Fomento

10

 
                                                                                                                  
2. O processo de credenciamento de que trata esse Edital des�na-se a novos docentes que não mantêm vínculo com o

PPGEdu/CPTL, podendo ser vinculados à UFMS, estando lotados em quaisquer unidade desta Universidade, ou a outras ins�tuições de
ensino superior e/ou de pesquisa.

 
Parágrafo Único: O primeiro colocado iniciará as a�vidades no Programa em 2020 na condição de professor(a) permanente.
 
1§ Os outros 4 (quatro) classificados, sendo dois como permanentes e dois como colaboradores/as, por ordem de

classificação iniciarão as a�vidade no Programa em 2021.
 
3° Caracterizam o/a professor/a do corpo permanente aqueles enquadrados e declarados anualmente pelo PPG na

plataforma SUCIPIRA que atendam às determinações legais da CAPES/MEC, às exigências das Normas para pós-graduação stricto sensu da
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ao Regulamento do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação
(Campus Três Lagoas) – Curso de Mestrado, cumprindo todos os seguintes requisitos:

 
I – Desenvolver a�vidades de ensino no Programa de Pós-Graduação;
II – Par�cipar, como coordenador, de projeto de Pesquisa no Programa;
III – Apresentar até quatro produtos, sendo no mínimo 1 ar�go em periódicos QUALIS (igual ou superior a B1) e, no máximo,

1 livro e 2 capítulos de livro publicados; não serão validados os capítulos cuja autoria é a mesma do/a organizador/a; será validado apenas
livro de autoria individual ou co-autoria, desde que não seja coletânea.

IV – Orientar alunos/as do PPG, sendo devidamente credenciado como orientador pela ins�tuição;
V – Vínculo funcional-administra�vo com a ins�tuição de origem, ou, em caráter excepcional, consideradas as

especificidades de áreas, ins�tuições e regiões, e se enquadrem em uma das seguintes condições:
a) quando recebam bolsa de fixação de docentes ou pesquisadores de agências federais ou estaduais de fomento;
b) quando, na qualidade de professor ou pesquisador aposentado, tenham firmado com a ins�tuição termo de

compromisso de par�cipação como docentes do PPG;
c) quando tenham sido cedidos, por acordo formal, para atuar como docentes do PPG;
d) a critério do PPG, quando o docente es�ver em afastamento longo para a realização de estágio pós-doutoral, estágio

sênior ou a�vidade relevante em Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação e não atender ao estabelecido pelos incisos I e II deste ar�go,
desde que atendidos os demais requisitos fixados.  
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Parágrafo único. O docente de outro campus credenciado neste programa fará jus a LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE

1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, nos seus
ar�gos 58 e 60.

 
4. O credenciamento como docente deverá considerar ainda, em conformidade ao exposto no ar�go 19 da RESOLUÇÃO Nº

227, DE 30 DE AGOSTO DE 2017, ao aprovar o Regulamento do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação (CPTL):
I – A estabilidade, ao longo do quadriênio, do conjunto de docentes declarados como permanentes pelo PPGE/CPTL será

objeto de acompanhamento e de avaliação sistemá�ca pelas coordenações (PROPP), Comissão de Avaliação interna ins�tuído pelo
Colegiado do curso e pela Diretoria de Avaliação (UFMS);

II- Por ocasião de acompanhamentos e avaliações do Programa, serão requeridas pelo avaliador do Programa as
jus�fica�vas das ocorrências de credenciamentos e descredenciamentos, ao final de cada quadriênio, dos integrantes desta categoria de
acordo com as regras definidas que constam obrigatoriamente nos respec�vos regimentos e no documento de área da Educação;

 
5. Para credenciamento inicial, na área de Educação, o Docente Permanente deverá indicar uma das Linhas de Pesquisa do

Programa na ocasião do Credenciamento, e enquadrar-se nas seguintes situações:
I - possuir �tulo de doutor há mais de 2 (dois) anos;
II - coordenar ou ser membro de projeto de pesquisa que apresente relação com uma das linhas de pesquisa do Curso e que

esteja cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
III – apresentar experiência de, ao menos, duas orientações concluídas, de PIBIC ou Mestrado ou Doutorado;
 
6. Para ser credenciado na categoria colaborador, o docente deverá:
I - possuir �tulo de doutor há mais de três anos;
II - coordenar ou par�cipar de projeto de pesquisa e que apresente relação com uma das linhas de pesquisa do programa;
III - apresentar experiência em orientação iniciação cien�fica (PIBIC/PIVIC), mestrado ou doutorado concluídos;
IV - apresentar uma média de dois produtos qualificados no estrato B1 ou superior (ou a soma média por ano anterior ao

seu pedido de cento e cinquenta pontos em Periódicos Qualis Capes em Educação) contando com o ano em curso.
 
7. A permanência no Programa de Pós-Graduação, após o período inicial de credenciamento, ficará condicionada aos

critérios estabelecidos pela Comissão de Descredenciamento e Recredenciamento, indicado no Regulamento do Programa de Pós-
Graduação stricto sensu em Educação.

 
8. O processo de credenciamento será conduzido pela Comissão composta para esse fim específico, designada na instrução

de serviço, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 6, DE 12 DE ABRIL DE 2019.
 
9. O processo de credenciamento de que trata esse Edital será composto das seguintes fases:
ETAPAS DATAS
Lançamento do Edital 16/03/2002
Data limite para a submissão das propostas com o envio da documentação

COMPROBATÓRIA solicitada (em pdf ÚNICO) 27/03/2020

Divulgação das Inscrições Homologadas de acordo com o Edital 28/03/2020

Avaliação das propostas pela Comissão de Credenciamento Até
03/04/2020

Divulgação dos resultados A par�r de
06/04/202

 
10.  O pedido individual de credenciamento de docentes permanentes deverá ser enviado para o e-mail do Programa de

Pós-Graduação Em Educação CPTL <ppgedu.cptl@ufms.br> até às 23h59min do dia 27/03/2020 (horário MS). No assunto colocar:
Credenciamento docente 2020

 
11. O pedido individual deverá conter os seguintes documentos:
I – Solicitação, com exposição de mo�vos e a per�nência de sua atuação, de credenciamento no PPGE/CPTL (máximo 500

palavras);
II – Currículo La�es atualizado (em 2020).
III – Cópia (pdf) dos projetos de pesquisa dos quais par�cipa atualmente contendo os dados de todos os integrantes

(nomes, ins�tuição e coordenador/a do projeto), voltados a uma temá�ca relacionada à Linha de Pesquisa pretendida dentro do
PPGE/CPTL, com comprovações de cadastramento no La�es (CNPq) e aprovação na ins�tuição de origem, se for o caso;

IV – Comprovante (plataforma do CNPq – Diretório dos grupos de pesquisa) de par�cipação em Grupo(s) de Pesquisa
devidamente cadastrado(s) junto ao CNPq;

V – Apresentar cópia dos documentos comprobatórios (pdf primeira página dos ar�gos com os dados autorais, nome da
revista, edição, ISSN, número inicial e final do ar�go e print do QUALIS CAPES SUCUPIRA);

VI- Para além da produção registrada, no período de 2017 a 2020, devem ser incluídas na proposta, as produções já
subme�das à periódicos e que estejam em avaliação (pdf das primeiras páginas dos ar�gos, print da Revista que confirme a submissão e
do QUALIS CAPES SUCUPIRA);

VI - Cópia dos comprovantes (e-mail do editor, por exemplo) de ar�gos aceitos para publicação em periódicos (apenas os
não publicados), se houver;

VI. Apresentar Plano de Trabalho, incluindo a�vidades de pesquisa, ensino, extensão e orientação no Programa com
especificação da carga horária semanal a ser dedicada ao Programa;

VII. A tabela, ANEXA, devidamente preenchida, assinada e escaneada juntamente com os outros documentos em pdf
Único, e

VIII. Comprovante de vinculação do Currículo La�es com o ORCID do proponente (segue o link de um vídeo com um
tutorial: h�ps://vimeo.com/352481880).  

 
12. Serão consideradas, para fins de avaliação da produção e demais requisitos de que trata este Edital, SOMENTE as

informações registradas no Currículo La�es.
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13. Serão consideradas as produções bibliográficas registradas no Currículo La�es no período de 2017 a 2020. A Comissão
de Credenciamento docente levará em conta, ainda, os ar�gos aceitos para publicação, desde que devidamente registrados no La�es. O
solicitante deverá fornecer cópia da comprovação de aceite. Não serão considerados livros ou capítulos de livros em preparação.

 
14. A Comissão de Credenciamento docente emi�rá relatório geral sobre as solicitações de credenciamento, com pareceres

individuais para cada solicitação, nos quais recomendará ou não o credenciamento como docente com as devidas jus�fica�vas.
 
15. O Colegiado do PPGE/CPTL deliberará em reunião sobre os pareceres individuais e os encaminhará ao Conselho de

Pesquisa e Pós-Graduação da UFMS os pedidos de credenciamento aprovados.
 
16. Após aprovação pelo Colegiado será divulgado no site do PPGE/CPTL o resultado do credenciamento

(h�ps://ppgeducacaocptl.ufms.br/).
 
17. A solicitação de credenciamento implica na ciência e no acordo do/a solicitante às normas desse Edital e à legislação da

UFMS que rege os PPG’s.
 
18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGE/CPTL.
 
 

Três Lagoas, 13 de março de 2020.

 

Chris�an Muleka Mwewa

 
 
 

ANEXO:

DADOS PESSOAIS:

1 Nome do/a Docente  
2 IES de Origem  
3 Cargo  
4 Departamento (se houver)  
5 Início de atuação no IES  
6 IES em que se Doutorou  
7 País  
8 Conceito do Programa em se doutorou  
9 Ano �tulação  
10 Orientador/a  

11 Caso possua Estágio Pós-doutoral indicar o ano do início e
final do estágio  

12 Supervisor do estágio Pós-doutoral  
13 ORCID  
14 Link do Currículo La�es  
 
Publicações:
Dados

dos ar�gos, capítulo de
livro e/ou Livros
(referências como deve
ser citada)

ISSN
ou ISBN

QUALIS/CAPES-
Educação (periódicos) Pontos

1.    
2    
3.    
4.    
 
Projetos de Pesquisa:

Títulos
dos Projetos
(conforme consta no
La�es)

Situação
(se em andamento
colocar ano de início;
se finalizado colocar
ano de início e final)

Abrangência
(Internacional

ou Nacional)
 

Atuação
(coordenador ou
membro)

1.    
2    
3.    
 
 

Assinatura e CPF do/a docente:                                                                              

 

 

Local e Data:                                                                        
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(*)Republicado por conter erros no original, publicado em 16/03/2020, no BO N° 7250, Pg. 362-365.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Chris�an Muleka Mwewa, Coordenador(a) de Curso de Pós-graduação, em
17/03/2020, às 10:31, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1856184 e o código CRC F501969D.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - CPTL
Avenida Ranulpho Marques Leal, 3484

Fone: (67) 3509-3701
CEP 79613-000 - Três Lagoas - MS

Referência: Processo nº 23448.000652/2020-42 SEI nº 1856184
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