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EDITAL N.º 084/2017  
COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, no uso das suas atribuições, torna público 

o período, critérios e procedimentos para solicitação de credenciamento de professores/as para o Mestrado e 

para o Doutorado em Educação, assim como o processo de avaliação docente anual do PPGE/UFPR. O 

processo será realizado conforme se segue. 

 

Para o credenciamento de professores/as no Mestrado e/ou Doutorado: 

a) Prazo para apresentação de proposta de credenciamento: até 31 de maio de 2017. 

b) Os documentos e critérios que serão utilizados para apreciação das propostas são: 

I. Ofício do pesquisador, com justificativa de interesse e com anuência da linha, dirigido à coordenação do PPGE 

contendo CPF, RG, telefone fixo, celular e e-mail; 

II. Comprovação da defesa de doutorado em instituição reconhecida pela CAPES, com a devida revalidação 

quando se tratar de instituição estrangeira; 

III. Vinculação a grupo de pesquisa cadastrado no CNPq/UFPR; 

IV. Apresentação do projeto de pesquisa novo ou em desenvolvimento; 

V. Currículo Lattes atualizado (até 30 de maio de 2017) [não documentado]; 

VI. Comprovação de vínculo com instituição de Ensino Superior e anuência da instituição para ingresso no PPGE.  

VII. Produção bibliográfica compatível com as exigências mínimas da área de educação na CAPES apresentando 

obrigatoriamente aderência temática a uma das linhas, expressa da seguinte forma: 

•        Para candidatos/as a docente do Mestrado: 

- Produção nos últimos 4 anos de no mínimo 320 pontos (80 pontos de média ao ano), conforme tabelas 1 e 2, 

sendo exigido no mínimo 2 artigos em periódicos pelo menos B2 

•        Para candidatos/as a docente do Doutorado: 

- Produção nos últimos 4 anos de no mínimo 480 pontos (120 pontos de média ao ano), conforme tabelas 1 e 2, 

sendo exigido no mínimo 3 artigos em periódico pelo menos B2; 

- Atuar como docente-orientador/a há pelo menos dois anos em Programa de Pós-Graduação recomendado pela 

CAPES; 

- Ter orientado pelo menos duas defesas de mestrado. 

• Para a Avaliação Docente Anual: 

-  Atualização do Currículo Lattes até a data de 30/05/2017; 

- Produção declarada no Currículo Lattes compatível ao credenciamento para Mestrado ou Doutorado; 

-  A comprovação dos prelos de artigos declarados no Currículo Lattes; 

Observações:  

1) A produção de livros, capítulos e verbetes publicada em 2013, 2014, 2015 e 2016 utilizará o qualis livros 

disponível na área da Educação. Para os candidatos a credenciamento novo no programa, caso a obra não tenha 

sido avaliada, a CPA a considerará L2 ou L3 se internacional.  
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2) Para os docentes do PPGE, no processo de avaliação anual, caso não tenha sido divulgado o resultado da 

avaliação dos livros 2015-2016, a pontuação será L2 nacional e L3 internacional. No caso do livro não ter sido 

enviado para avaliação pela CAPES, a CPA desconsiderará a pontuação. 

3) Para os pedidos de credenciamento, a documentação deverá ser impressa e apresentada de acordo com 

ordem indicada acima - item “b”. 

 As tabelas de pontuação transcritas do Documento de Área – Educação – CAPES 2017 preveem a 

seguinte pontuação: 

       Tabela 1: Pontuação artigos publicados em periódicos 

Classificação 
Qualis 

Pontuação 

A1 100 
A2 85 
B1 70 
B2 55 
B3 40 
B4 25 
B5 10 
C Sem valor 

Fonte: Documento de Área Educação CAPES 2017 

 
                           Tabela 2: Pontuação de livros, capítulos e verbetes 

 Capítulo 
de livro 

Verbete Livro 

L4 80 80 250 

L3 60 40 180 
L2 35 15 130 
L1 10 5 30 
LNC Livro não classificado – sem valor 

Fonte: Documento de Área Educação CAPES 2017 
 

c) Local para apresentação das propostas: Secretaria do PPGE, no horário de funcionamento (vf. 
http://www.ppge.ufpr.br/inicio.htm) ou enviado pelo correio no seguinte endereço: Programa de Pós-Graduação 
em Educação (UFPR), Rua General Carneiro, 460, 1º andar, sala 107 – Curitiba – Paraná, CEP 80060-150. 
 

d) Procedimentos para apresentação das propostas: os documentos serão encaminhados pelo/a candidato/a 
com ofício da linha de pesquisa pretendida que ateste o atendimento dos critérios supracitados, assim como 
também a aderência da produção/pesquisa à linha. Para candidatos/as a projetos independentes cf. Normas 
Internas: Artigos 22, 23 e 24 da Seção II.  
 

e) Homologação do resultado da CPA: até 03 de julho de 2017. Prazo para apresentação de recurso: até 2 
(dois) dias após a publicação do edital com a divulgação. 
 

f) Resultado Final da CPA: 10 de julho de 2017. 
 

Em Curitiba, 12 de maio de 2017. 
 

 
Prof. Dr. Geraldo Balduíno Horn 

Coordenador do Programa de  
Pós-Graduação em Educação  

Matrícula SIAD 137022 
Matrícula SIAPE 2169216 


