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O Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEMAT) informa seus critérios 

para o processo de abertura de vagas para credenciamento de docente permanente, no âmbito da 

Universidade Federal de Pelotas - UFPel, conforme Regimento do PPGEMAT 

(https://wp.ufpel.edu.br/ppgemat/files/2020/08/2020-Regimento-PPGEMAT.pdf) e Normativa 

PPGEMAT 01/2021 (https://wp.ufpel.edu.br/ppgemat/files/2021/09/2021_06_02-Normativa-

credenciamento-aprovado.pdf). 

 

I. Caracterização do Programa  

O Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do Instituto de Física e Matemática 

da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) tem como pressupostos os seguintes princípios:  

I – O compromisso com a formação profissional e humana qualificada, a partir do 

desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas, de materiais de ensino qualificados e de 

pesquisas que tenham por foco a Educação Matemática, e que atendam a critérios de originalidade, 

atualidade, rigor e relevância social no tratamento das questões de estudo, visando apontar soluções 

para os problemas levantados.  

II – O compromisso com o desenvolvimento de atividades e de pesquisas capazes de criar 

uma postura autônoma, crítica e investigativa nos discentes.  

III – O compromisso com a autonomia do educando, que deverá ser o protagonista da sua 

própria formação, tendo sua experiência e sua temática de estudos como referência.  

 

A área de concentração do PPGEMAT é a Educação Matemática, pertencente à área do 

Ensino da CAPES e apresenta três linhas de pesquisa: 

Linha 1 – História, Currículo e Cultura em Educação Matemática 

Tem-se como preocupação desenvolver investigações, desde diferentes perspectivas teórico-

metodológicas, que tenham como foco aspectos sociais, culturais, históricos e políticos da 

matemática, bem como dos processos de profissionalização dos professores, da difusão e 

institucionalização desta ciência. Incluem-se estudos sobre: 

• o ensino de matemática no Brasil, sob o ponto de vista histórico e social; 

• as políticas educacionais e curriculares e suas interfaces com a profissionalização de 

professores de matemática; 

• aspectos históricos, sociológicos e antropológicos e suas implicações no ensino de 

matemática. 

 

Linha 2: Tecnologias e Educação Matemática 
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Nesta linha de pesquisa são investigadas as diversas dimensões da introdução das tecnologias 

associadas à Educação Matemática em suas diversas modalidades. Busca-se a compreensão 

das mudanças didático-pedagógicas que advém das relações estabelecidas entre os sujeitos 

tecnológicos visando, também, os processos de aprendizagem. 

 

Linha 3: Processos de ensino e aprendizagem em Educação Matemática 

Estudo dos processos de ensino e aprendizagem em Matemática, reconhecendo as práticas e 

saberes docentes como elementos fundamentais para a formação de professores e como 

possibilidade de mudanças de sua práxis, em decorrência dos desafios que se evidenciam. 

Ênfase na formação do docente que atua na disciplina de Matemática visando sua 

qualificação, com ênfase nos aspectos teóricos e metodológicos sobre ensino e aprendizagem 

de Matemática. 

 

II. Das vagas  

As vagas para docente permanente são assim distribuídas:  

Linhas Vagas 

Linha de pesquisa 1 1 

Linha de pesquisa 2 1 

Linha de pesquisa 3 2  

 

A comissão decidirá sobre o preenchimento de vagas de acordo com a demanda de cada 

Linha de Pesquisa e, reserva-se-á ao direito de não completar o número total de vagas previstas. 

 

III. Requisitos 

O/A docente pretendente ao credenciamento no PPGEMAT deverá:  

● possuir o título de Doutor/a (no mínimo), obtido em Programas recomendados pela CAPES 

ou em Agência /Instituição compatível no exterior;  

● apresentar carta de solicitação e intenção, expondo a pertinência à Linha de Pesquisa 

pretendida e ao PPGEMAT;  

● preencher formulário específico para credenciamento (Anexo I); 

● apresentar Currículo Lattes dos anos 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;  

● apresentar projeto de pesquisa em desenvolvimento ou a ser desenvolvido coerente com a 

Linha de Pesquisa pretendida no PPGEMAT;  

● apresentar declaração de disponibilidade de pelo menos 10h semanais para atividades de 

ensino, de pesquisa e de orientação junto ao PPGEMAT (Anexo II). 

● apresentar até seis publicações em periódicos, totalizando no mínimo 280 pontos, nos seis 

primeiros estratos, nos últimos quatro anos, considerando o Qualis Ensino vigente no momento da 

inscrição (QUALIS 2013-2016). Cartas de aceite de artigo serão consideradas no cômputo. 

● ter vínculo a um Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do 

CNPq;  



 

● estar vinculado, no máximo, a outro Programa de Pós-Graduação como Docente 

Permanente. 

 

IV. Inscrição  

A inscrição será realizada, exclusivamente, pelo e-mail do PPGEMAT 

(ppgemat@gmail.com).  

No assunto do e-mail especificar: Solicitação de Credenciamento – Nome completo 

No corpo do e-mail: Eu, (preencha seu nome completo), declaro que tenho ciência dos termos do 

Edital Interno 001/2021: Credenciamento de Docente Permanente – PPGEMAT e mediante esta 

mensagem, que contém em anexo toda a documentação necessária, solicito a minha inscrição. 

Deverão ser anexados os seguintes documentos:  

a) Carta de solicitação e intenção (máximo duas páginas em arquivo com extensão pdf), 

contendo: 

i) solicitação de credenciamento em uma Linha de Pesquisa do PPGEMAT; 

ii) argumentação de pertinência à Linha de Pesquisa e ao PPGEMAT, demostrando as 

suas intenções de pesquisa, ensino e orientação;  

b) Formulário específico de credenciamento – Anexo I (arquivo com extensão pdf); 

c) Currículo Lattes dos anos de 2017 a 2021 (arquivo com extensão pdf);  

d) Projeto de Pesquisa com a aderência ao PPGEMAT (arquivo com extensão pdf); 

e) Declaração de disponibilidade de pelo menos 10h semanais para atividades de ensino, de 

pesquisa e de orientação junto ao PPGEMAT – Anexo II (arquivo com extensão pdf). 

 

Período da inscrição: 06 a 26 de setembro de 2021. 

 

V. Critérios de avaliação:  

Para avaliação e classificação dos/as docentes, serão considerados:  

 atendimento obrigatório aos requisitos dispostos no item IV (de caráter eliminatório);  

 pertinência da carta e do projeto de pesquisa à área de concentração do PPGEMAT e 
a linha (caráter classificatório);  

 somatório das até seis publicações em periódicos (280 pontos ou mais); 

 em caso de empate será considerado o professor com o maior número de publicações 
no estrato superior. 

 

Caso o candidato não alcance a pontuação mínina, 280 pontos, e cumpra todos os outros 

critérios, poderá ser recomendada sua indicação à categoria de Docente Colaborador, em caso de 

haver vagas disponíveis. 

 

VI. Resultados  

O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado na página do Programa 
(https://wp.ufpel.edu.br/ppgemat/) até o dia 05 de outubro de 2021. O resultado final, após período 
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de recurso, será no dia 08 de outubro de 2021.  

 

 

VII. Recurso  

O período de recurso será no dia 07 de outubro de 2021, enviado para o e-mail do Programa 

(ppgemat@gmail.com). 

 

VIII. Cronograma 

  

06 a 26 de setembro Período de inscrição 

27 de setembro a 04 de outubro Período de análise 

05 de outubro Resultado preliminar 

07 de outubro Período de recursos do resultado preliminar 

08 de outubro Resultado final 

 

 

Casos omissos neste edital serão avaliados pela Comissão de Credenciamento.  

 

Comissão de Credenciamento 

 Profa. Dra. Thaís Philipsen Grützmann 

 Profa. Dra. Marta Cristina Cezar Pozzobon 

 Prof. Dr. Diogo Franco Rios 

 Profa. Dra. Rozane da Silveira Alves 

 Profa. Dra. Daniela Stevanin Hoffmann 

 Profa. Dra. Andreia Dalcin 

 

Pelotas, 03 de setembro de 2021. 
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ANEXO I  

 

Nome: 

SIAPE: 

Instituição de origem: 

Link do Currículo Lattes: 

Grupo de Pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq do qual faz parte: 

 

Doutorado em: 

Instituição do Doutorado: 

Ano de conclusão do Doutorado: 

 

Seis publicações: 

 

Título do artigo: 

Autores: 

Periódico: 

Ano/volume/número: 

Link: 

Qualis:  

 

 Título do artigo: 

Autores: 

Periódico: 

Ano/volume/número: 

Link: 

Qualis:  

 

Título do artigo: 

Autores: 

Periódico: 

Ano/volume/número: 

Link: 

Qualis:  



 

 

Título do artigo: 

Autores: 

Periódico: 

Ano/volume/número: 

Link: 

Qualis:  

 

Título do artigo: 

Autores: 

Periódico: 

Ano/volume/número: 

Link: 

Qualis:  

 

Título do artigo: 

Autores: 

Periódico: 

Ano/volume/número: 

Link: 

Qualis:  

 

Participa de outro PPG: 

(     ) Não   

(     ) Sim. Qual? ____________________________________________ 

 

* Colocar o nome completo do PPG + sigla, nome completo da instituição + sigla.  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 

 

 

Pela presente declaração, NOME COMPLETO, de nacionalidade xxxxx, estado civil xxx, número de 

identidade Nº xxxxxxxxxx/xxx-xx, CPF xxx.xxx.xxx-xx, residente a xxxxxx, nº xxx, Bairro xxxx, na 

cidade de xxxxx/xx,  compromete-se a colaborar 10 horas semanais com Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática (PPGEMAT) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com 

atividades de ensino, orientação e gestão.   

 

 

Pelotas, xx de setembro de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nome Completo 


