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RESOLUÇÃO Nº 26, DE 6 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 

legais, considerando os documentos constantes do Processo nº 23104.002629/2006-25, 

resolve, ad referendum: 

 

Art. 1º Aprovar o Regulamento do Curso de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências, áreas de concentração em Educação Ambiental e Ensino de 

Ciências Naturais, do Instituto de Física da Fundação Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, parte integrante desta Resolução. 

 

CAPÍTULO I 

 DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

 

Art. 2º O Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, com áreas de 

concentração em Educação Ambiental e Ensino de Ciências Naturais, do Instituto de 

Física, rege-se pelas Normas para Pós-Graduação stricto sensu da UFMS, estabelecidas 

pelo Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, em seus aspectos gerais, e em seus 

aspectos específicos, por este Regulamento. 

 

Art. 3º O objetivo do Curso é capacitar profissionais das áreas de Ciências 

Naturais, Tecnologias, Geografia, Pedagogia, Educação Ambiental e áreas afins para o 

exercício de atividades de pesquisa em ensino. 

 

Parágrafo único. As áreas afins serão definidas em Edital de Processo Seletivo 

com base em Resolução emitida pelo Colegiado de Curso. 

 

Art. 4º O Curso funciona na modalidade presencial e é organizado no modelo 

tradicional de ensino, pesquisa e orientação, de acordo Normas para Pós-Graduação 

stricto sensu. 

 

Art. 5º O prazo mínimo para a conclusão do Mestrado é de doze meses, e o 

máximo é de vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado ou reduzido em até seis 

meses, condicionado à aprovação do Colegiado de Curso. 

 

CAPÍTULO II  

 DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 6º O Colegiado de Curso será constituído por quatro docentes portadores do 

título de doutor, eleito entre seus pares, com mandato de três anos, permitida uma 

recondução; e por um representante discente, aluno regularmente matriculado no curso, 
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indicado pelo Diretório Central dos Estudantes, com mandato de um ano, permitida uma 

recondução. 

 

Art. 7º As atribuições do Colegiado de Curso e do Coordenador de Curso estão 

previstas no Regimento Geral da UFMS e nas Normas para Pós-Graduação stricto 

sensu. 

 

CAPÍTULO III  

 DO QUADRODOCENTE 

 

Art. 8º Observando-se os dispositivos previstos nas Normas para Pós-Graduação 

stricto sensu, o credenciamento, o recredenciamento e o descredenciamento de 

docentes serão propostos pelo Colegiado de Curso de acordo com as regras dispostas 

neste Regulamento. 

 

Parágrafo único. A proporção de servidores técnico-administrativos no corpo 

docente não poderá exceder um terço do número total de docentes. 

 

Art. 9º O corpo docente do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências será 

constituído por professores permanentes, colaboradores e visitantes. Inicialmente o 

docente será credenciado na categoria de colaborador que deverá: 

 

I - possuir titulação em nível de doutorado; 

           II - participar em projeto de pesquisa voltado a uma das temáticas da linha de 

pesquisa pretendida; e 

          III - apresentar Plano de Trabalho, aprovado pelo Coordenador do Curso, 

incluindo atividades de pesquisa, ensino e orientação no Curso com especificação da 

carga horária semanal a ser dedicada ao Curso. 

 

Parágrafo único. O credenciamento do docente colaborador tem a validade de 

quatro anos. 

 

Art. 10. Ao término do quadriênio, o docente poderá ser recredenciado à 

categoria de permanente, caso atenda ao disposto no artigo anterior deste Regulamento 

e apresente produção bibliográfica no período de quatro anos de quatrocentos e oitenta 

pontos, de acordo com tabela (Anexo I) estabelecida pelo documento da área de Ensino 

da Capes. 

 

            Parágrafo Único: Para fins de análise será considerado o conceito Qualis da 

última classificação disponibilizada pela Capes. 

 

Art. 11. O recredenciamento do docente permanente tem a validade de quatro anos. 

§ 1º O docente permanente que não cumprir o disposto nos artigos 9º e 10 

passará à categoria de colaborador. 

§ 2º O docente colaborador que não cumprir com o estabelecido nos artigos 9º e 

10 será descredenciado do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. 
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§ 3º O docente descredenciado pode solicitar seu recredenciamento após um ano, 

como colaborador, desde que atendidas às condições dispostas neste Regulamento. 

 

Art.12.As atribuições dos docentes responsáveis por disciplinas estão definidas 

nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu. 

 

Art. 13. Além das atribuições definidas nas Normas para Pós-Graduação stricto 

sensu, compete ao Professor Orientador requerer o agendamento de Exame de 

Qualificação e de Defesa, acompanhar a execução do Estágio Supervisionado e pontuar 

as Atividades Especiais do aluno. 

 

Art. 14. O Professor Orientador poderá submeter à aprovação do Colegiado de 

Curso, por meio de um requerimento, a participação de pesquisadores-doutores 

vinculados ou não ao Curso na condição de Coorientadores. 

 

CAPÍTULO IV  

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

 

Art. 15.O aluno regular de mestrado deverá obter, no mínimo, trinta e dois 

créditos para diplomação, distribuídos conforme estrutura curricular (Anexo II): 

I- dez créditos em disciplinas de domínio conexo; 

II- oito créditos em disciplinas da área de concentração; 

III- oito créditos em atividades especiais; e 

IV- seis créditos de defesa de dissertação 

 

Art. 16. Poderão ser ofertadas disciplinas em períodos de verão e inverno, de 

natureza suplementar. 

 

CAPÍTULO V  

DA ADMISSÃO 

 

Art. 17. O ingresso no Curso dar-se-á mediante aprovação do candidato em 

Processo Seletivo regulado por Edital de Seleção. 

 

§ 1º A organização e a realização do Processo Seletivo serão de responsabilidade 

do Colegiado de Curso, que constituirá Comissão de Seleção composta de professores 

do Curso. 

 

 § 2º O resultado de cada etapa do processo seletivo será divulgado no site do 

curso, reservando-se ao Colegiado a publicação da ordem classificatória dos candidatos. 

 

§ 3º O resultado final do Processo Seletivo, após decididos todos os recursos 

interpostos, será homologado pelo Colegiado de Curso, e divulgado na Secretaria e no 

site do curso. 
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§ 4º A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a inscrição do 

candidato no processo seletivo ou a prática de falsidade ideológica em prova 

documental acarretará: 

I - cancelamento da inscrição do candidato; 

II - eliminação do respectivo Processo Seletivo; e 

III - anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pela Comissão de 

Seleção, ainda que já tenha sido publicada a Resolução de Homologação do resultado 

final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 

Art. 18.  Será requerido o Exame de Suficiência em Leitura em Língua Inglesa à 

ser definido em Edital específico do Processo Seletivo. 

 

Art. 19. O Curso não admitirá reingresso que não seja por Processo Seletivo, 

exceto de alunos desligados por não cumprirem a integralização curricular no prazo 

estipulado neste regulamento. 

 

Art. 20. O Curso admitirá que o Discente curse o doutorado direto mediante, 

pelo menos, um dos seguintes critérios: 

I - aprovação no processo seletivo do mestrado e formulário preenchido de 

requerimento de vaga no doutorado direto, comprovação de suficiência em duas línguas 

estrangeiras, sendo uma delas obrigatoriamente o inglês; dois artigos publicados nos 

últimos cincos anos em periódicos com Qualis B1, A2 e A1 da área de Ensino; 

comprovante de no mínimo três anos de experiência como professor da educação 

básica; 

II - na ocasião do exame de qualificação do Mestrado, a pedido do orientador, 

com anuência da banca e dos colegiados do Mestrado e Doutorado, o estudante poderá 

requerer, por meio de formulário, o acesso direto ao Doutorado, além de apresentar os 

documentos comprobatórios do item I. 

 

CAPÍTULO VI 

 DA MATRÍCULA 

 

Art. 21.São pré-requisitos para matrícula regular: 

 

I - ser aprovado no Processo Seletivo e classificado dentro do número de vagas 

especificado em Edital; 

II - possuir diploma de graduação, certidão de conclusão ou documento 

equivalente expedido pelo MEC ou diploma revalidado, para diplomas estrangeiros, 

devidamente autenticado pelo consulado brasileiro no país de origem nas áreas de 

Ciências Naturais, Tecnologias, Geografia, Pedagogia, Educação Ambiental ou áreas 

afins especificadas no edital de seleção; e 

III - ter a anuência do orientador no requerimento de matrícula. 

 

§ 1º A matrícula do aluno ingressante será realizada na secretaria do programa.  

Para os demais alunos, a matrícula será realizada on-line, conforme as normas gerais da 

Pós- Graduação stricto sensu da UFMS. 
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§ 2º O período, o horário e o local de matrícula e a documentação exigida serão 

especificados na página do curso.  

 

§ 3º Após a matrícula, o aluno estará sujeito às normas do Regulamento de 

Curso e demais normas superiores. 

 

§ 4º As informações fornecidas no ato da matrícula serão de inteira 

responsabilidade do aluno, podendo ele ser excluído do Programa se o preenchimento 

for feito com dados incompletos ou incorretos, bem como se constatado posteriormente 

serem inverídicas as informações. 

 

§ 5º A aceitação de candidatos com diploma de graduação expedido por 

instituição estrangeira não revalidado, seguirá o disposto no Art. 54 do Regimento Geral 

da UFMS. 

 

§ 6º Não será solicitada a revalidação do diploma estrangeiro do candidato caso 

ele seja selecionado pelo Programa de Estudante-Convênio de Pós-Graduação PEC/PG. 

 

Art. 22. O aluno matriculado compromete-se a manter atualizados seus dados 

pessoais, meios de contato e seu endereço até o final dos estudos, na secretaria de curso, 

e seu Currículo na Plataforma Lattes. 

 

Art. 23. Após o término das disciplinas, o aluno regular deverá matricular-se 

semestralmente em “Elaboração de Dissertação”, permanecendo nesta condição até a 

defesa, respeitando os prazos estabelecidos, de acordo com as Normas para Pós-

Graduação stricto sensu. 

 

Art. 24. Será admitida matrícula de aluno especial em disciplinas isoladas, 

conforme a disponibilidade de vagas após o Processo Seletivo, com autorização do 

professor responsável pela disciplina, e de acordo com o disposto nas Normas para Pós-

Graduação stricto sensu. 

 

§ 1º A porcentagem total de créditos das disciplinas que o aluno especial poderá 

cursar não deve ultrapassar o limite de um terço dos créditos para diplomação. 

 

§ 2º O número de alunos especiais não poderá exceder o de alunos regulares. 

 

Art.25. Será admitida matrícula de aluno visitante após autorização do professor 

responsável pela disciplina, obedecendo ao disposto nas Normas para Pós-Graduação 

stricto sensu. 
 

Art.26. A data de início das aulas deverá ser divulgada na página do curso e na 

Secretaria do Curso. 

 

CAPÍTULO VII  

 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 
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Art. 27. O sistema de avaliação e frequência respeitará o disposto nas Normas 

para Pós-Graduação stricto sensu. 

 

Art. 28. O desligamento de alunos obedecerá ao previsto nas Normas para Pós- 

Graduação stricto sensu. 

 

Art. 29. O desligamento de alunos, além das situações previstas nas Normas para 

Pós-Graduação stricto sensu, ocorrerá nas seguintes situações: 

I - não cumprir os créditos em disciplinas obrigatórias dentro do prazo máximo 

de dezoito meses; 

II - não realizar o Exame de Qualificação dentro do prazo máximo de dezoito 

meses; 

III - não cumprir qualquer atividade ou exigência nos prazos regimentais; e 

IV - não efetuar a matrícula nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico 

do curso. 

 

Art. 30. Não será permitido o trancamento geral de curso no semestre de 

ingresso do aluno. 

 

CAPÍTULO VIII  

DOS REQUERIMENTOS 

 

Art. 31. Além do previsto nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu, os 

alunos poderão solicitar, via requerimento, prorrogação de prazo de conclusão do curso 

por um período máximo de seis meses, com a anuência do orientador, no prazo mínimo 

de trinta dias de antecedência do prazo determinado para entrega da dissertação para 

avaliação da banca, na Secretaria do Curso. 

 

Art. 32.  A critério do Colegiado de Curso poderão ser convalidados créditos 

obtidos em programas de pós-graduação reconhecidos pela Capes, inclusive no Curso, 

no máximo de três disciplinas, que não ultrapasse o limite de setenta por cento dos 

créditos exigidos para o curso, desde que o conceito final seja igual ou superior a “B” e 

cursadas há, no máximo, cinco anos. 

 

Parágrafo único.  Para requerer convalidação de créditos cursados em outro 

Curso, o aluno deverá apresentar a ementa das disciplinas juntamente com histórico 

escolar. 

 

Art. 33. O aluno, com anuência do Orientador, poderá solicitar ao Colegiado de 

Curso o trancamento de matrícula em uma ou mais disciplinas de acordo com o previsto 

nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu. 

 

Art. 34. O credenciamento no programa deve ser formalmente solicitado pelo 

docente por meio de requerimento e apresentação dos documentos especificados no Art. 

8º deste Regulamento. 
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CAPÍTULO IX  

 DA QUALIFICAÇÃO E DEFESA 

 

Art. 35.  O Exame de Qualificação constará de análise da proposta de dissertação 

ou de artigo publicado em periódico da área de ensino, apresentado pelo aluno, e 

obedecerá ao previsto nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu. 

 

§ 1º O aluno deverá realizar o Exame de Qualificação após ter completado os 

créditos em disciplinas obrigatórias, excetuados os créditos da disciplina Estágio 

Supervisionado e no prazo máximo de dezoito meses. 

 

§ 2º O orientador deverá requerer o Exame de Qualificação de aluno sob sua 

orientação ao Colegiado de Curso, pelo menos, quinze dias antes da data programada, 

fornecendo: 

I - uma cópia da proposta de dissertação ou do artigo publicado para cada 

membro da banca examinadora; e 

II - sugestão, elaborada pelo orientador, de composição da banca. 

 

§ 3º Caberá ao Colegiado de Curso, ouvido o orientador, decidir sobre a abertura 

pública do exame de qualificação. 

 

§ 4º Caso seja apresentado artigo, este deverá ter sido publicado em revistas 

classificadas nos extratos A1 a B1 do Qualis da área de ensino e versarem sobre o tema 

da dissertação. 

 

§ 5º A critério da banca de qualificação, o candidato poderá apresentar um 

seminário sobre o tema de sua dissertação. 

 

§ 6º No caso de aprovação com revisão, a homologação do resultado pelo 

Colegiado de Curso fica condicionada à entrega pelo orientador, com a anuência do 

mestrando, no prazo máximo de trinta dias, de relatório apontando as sugestões de 

revisão apresentadas pela banca e o encaminhamento a ser dado pelo mestrando. 

 

§ 7º O aluno reprovado no Exame de Qualificação poderá realizar outro no prazo 

máximo de sessenta dias após o primeiro Exame. 

 

Art.36. A Defesa de Dissertação é a fase final do curso e somente poderá ser 

requerida pelo Orientador ao Colegiado de Curso após o aluno regular ter cumprido 

satisfatoriamente as seguintes exigências: 

I - ter cumprido todos os créditos em disciplinas, exceto os referentes à 

disciplina Defesa de dissertação; 

II - ter sido aprovado no Exame de Qualificação; e 

III - ter depositado na Secretaria de Curso quatro exemplares impressos e uma 

versão eletrônica da dissertação com, pelo menos, trinta dias de antecedência em relação 

à data requerida para a apresentação da dissertação. 
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IV - submeter um artigo em revistas da área de Ensino com Qualis Capes B2 a 

A1 e publicar um trabalho completo em anais de eventos nacionais ou internacionais da 

área. 

 

Art. 37. Diante de justificativa fundamentada do orientador, a defesa poderá 

correr em sessão fechada, nos casos que envolvam inovação tecnológica, potencial de 

proteção intelectual ou propriedade industrial. 

 

Art. 38. O formato da dissertação desenvolvidos e apresentados devem atender a 

NBR 14724 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011) e obedecer um dos 

seguintes critérios: 

I - A dissertação deve possuir os elementos pré-textuais, elementos textuais e 

elementos pós-textuais, sendo que, os elementos textuais compreendem a introdução, 

desenvolvimento e considerações finais. 

II - A dissertação deve possuir os elementos pré-textuais, desenvolvimento e 

considerações finais. O desenvolvimento pode ser apresentado no formato de artigo a 

ser submetido, aceito para publicação ou publicado em periódico indexado com Qualis 

Capes A1 a B2, podendo ser redigido conforme as normas do periódico de interesse, 

seguindo a numeração sequencial do trabalho. As considerações finais compreendem 

uma discussão geral dos artigos integrados.  

 

Art. 39. A versão definitiva da Dissertação deverá ser entregue na Secretaria de 

Curso, dentro do prazo máximo definido nas Normas para Pós-Graduação stricto sensu, 

em uma cópia em meio digital. 

 

Art. 40.  O aluno regular concluinte do curso de mestrado profissional de acordo 

com as Normas para Pós-Graduação stricto sensu fará jus ao título de Mestre em 

Ensino de Ciências pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

 

CAPÍTULO X  

CONCESSÃO DE BOLSAS E ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 

 

Art. 41.  As bolsas de estudo, quando houver, serão distribuídas aos alunos 

regulares com melhor desempenho em Processo Seletivo e/ou durante o curso, 

conforme o desempenho dos alunos em atividades consideradas relevantes pela Capes, 

sendo exigido o cumprimento de créditos em Estágio de Docência I, de acordo com as 

normas vigentes. 

 

Art. 42. O Estágio de Docência deverá ser desenvolvido em curso de graduação 

da UFMS, respeitando-se os regulamentos vigentes. 

 

 

CAPÍTULO XI  

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.43.Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Curso, no âmbito de 

sua competência. 
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Art. 44.Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a janeiro de 2018 para os alunos matriculados com ingresso no primeiro 

semestre de 2018. 

 

Art. 45. Fica revogada a Resolução nº 25, de 5 de abril de 2016. 

 

 

                     NALVO FRANCO DE ALMEIDA JUNIOR. 

 

 

Anexo I  

 

Pontuação da Produção Bibliográfica para Docentes do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências 

 

Tabela 1-Fonte: Ministério da Educação/Coordenação de Aperfeiçoamento de 

profissionais de Ensino Superior (Capes)/Diretoria de 

Avaliação(46.ensi@capes.gov.br) 

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Artigos em periódicos  

Estrato  A1  A2  B1  B2  B3  B4  B5  Obs 

pontos 100  85  70  55  40  25  10  Sem 

limites  

Livros avaliados  

Estrato  L1  L2  L3  L4  NC  Obs:  

pontos 10  25  50  75  0 Sem 

limites  

Capítulos em livros avaliados  

Estrato  C1  C2  C3  C4  NC  Obs:  

pontos 5 12,5  25  37,5  0 Com 

limites#  

Trabalhos completos em anais de eventos (com mais de 5 páginas e em site aberto)  

Estrato  E1  E2  E3  E4  NC  Obs:  

pontos 5 10  15  20  0 Com 

limites##  

PRODUÇÃO TÉCNICA*  

Produtos educacionais avaliados para Mestrados Profissionais (2017)  

Estrato  Edu1  Edu2  Edu3  Edu4  Edu5  Obs:  

pontos 100  85  60  40  15  Sem 

limites  

Produtos técnicos-educacionais avaliados para Programas Acadêmicos (2013 e 

2017)  

Estrato  T1  T2  T3  Obs:  
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pontos 1 5 10  Com limites##  

* Serviços técnicos não pontuam; # - máximo 2 capítulos por autor por obra; ## 

máximo de 3 vezes o número de trabalhos completos em anais de eventos relativamente 

ao número de artigos em periódicos 

 

 

 

 

Anexo II 

 

Estrutura Curricular do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

Disciplinas de Domínio Conexo  

Atividades Obrigatórias 
Carga 

Horária 
Créditos 

Estágio Supervisionado 30 2 

Metodologia da Pesquisa em Ensino de Ciências I 60 4 

Teorias da Aprendizagem 60 4 

Defesa de dissertação 90 6 

Elaboração de dissertação - - 

Disciplinas de Área de Concentração  

Estrutura da Matéria e seu ensino em nível médio 60 4 

Física Clássica e seu ensino em nível médio 60 4 

Física Moderna e seu ensino em nível médio 60 4 

Fundamentos de Biologia I 60 4 

Fundamentos de Ciências I 60 4 

Fundamentos de Ciências II 60 4 

Formação do Professor de Ciências 60 4 

Reatividade Química e seu ensino em nível médio 60 4 

Educação Ambiental e a Biodiversidade 60 4 

Percepção Ambiental 60 4 

Saúde e Ambiente no Ensino de Ciências 30 2 30 2 

Análise e Desenvolvimento de Materiais Didáticos  45 3 

Astronomia  60 4 

Atividades Orientadas I  30 2 

Atividades Orientadas II  30 2 

Didática de Disciplinas Científicas  60 4 
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Educação Ambiental: princípios e práticas  45 3 

Ética e Pesquisa  60 4 

Fundamentos de Epistemologia das Ciências  60 4 

Fundamentos de Biologia II  30 2 

Fundamentos de Ciências II  30 2 

Fundamentos de Química Aplicados a Cenários Regionais  60 4 

Higiene e Segurança em Laboratório de Ensino de Química  30 2 

História da Ciência  60 4 

Metodologia da pesquisa em Ensino de Ciências II  60 4 

Novas Tecnologias para o Ensino de Ciências  60 4 

O Ensino Experimental em Ciências  30 2 

Princípios Físico-Químicos Aplicados à Educação Ambiental  60 4 

Atividades Especiais* 

GRUPO I - PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Artigos publicados ou aceitos em periódicos científicos 

especializados 

(comprovado com cópia da primeira página do artigo e, no caso 

de artigo no prelo, anexar Carta de Aceite do Editor Chefe, por 

artigo.) 

Carga 

Horária 
Créditos 

Conceito QUALIS A1 120 8 

Conceito QUALIS A2       107 7 

Conceito QUALIS B1       75 5 

Conceito QUALIS B2       60 4 

Livros, Capítulos de Livros ou Verbetes 

(comprovado com cópia da capa, contracapa e sumário). 

Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que 

possua ISBN (ou ISSN para obras seriadas), tenha mais de 49 

páginas (cf. ABNT) e seja publicado por editora pública ou 

privada, associação científica e/ou cultural, instituição de 

pesquisa ou órgão oficial. Para ser pontuada, a obra deverá ser 

classificada como livro didático ou de referência para a área de 

ensino. 

  

Livro publicado (máx. 1). 90 6 

Organização de Obra publicada (máx. 1). 60 4 

Capítulos de livros publicados, por capítulo (máx. 2).  30 2 

Publicações em eventos científicos (comprovado com 

certificado ou cópia integral da comunicação) 

  

Trabalhos completos em anais de eventos (máx. 3)  30 2 

Resumos expandidos em anais de eventos (máx. 3)  15 1 
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Resumos simples em anais de eventos (min. 2)  15 1 

Resenhas bibliográficas publicadas em periódicos científicos 

especializados 

  

Resenhas bibliográficas publicadas em periódicos científicos 

especializados, nacionais ou internacionais, com corpo editorial 

(comprovado com cópia integral da resenha) (máx. 2). 

30 2 

GRUPO II – PRODUTOS    

Software   

Software com patente registrada junto ao INPI 

(comprovado com Carta de Registro e/ou de Renovação) (máx. 

1). 

75 5 

Produto   

Produto com patente registrada junto ao INPI (comprovado com 

Carta de Registro e/ou de Renovação) (máx. 1). 

75 5 

Processo   

Processo de desenvolvimento ou geração de trabalho com 

patente registrada junto ao INPI (comprovado com Carta de 

Registro e/ou de Renovação) (máx. 1). 

75 5 

Desenvolvimento de Material Didático ouInstrucional   

Comprovado com cópia da capa, contracapa e sumário com 

ISSN, ou, ISBN (máx. 1). 

60 4 

GRUPO III – PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL   

Composição e arranjos   

Composição de obra no mínimo oito minutos (ópera,musical, 

sinfonia, poema sinfônico e afins) que tenha sido estreada ou 

gravada comercialmente ou publicada, por composição. (máx. 

1). 

30 2 

Composição de canção que tenha sido estreada ou gravada 

comercialmente ou publicada, por composição. (máx. 1). 

15 1 

Gravações    

CD solo ou música de câmara (todo o CD), por CD (máx. 1) 45 3 

Faixa de CD solo ou música de câmara, por faixa (máx. 1) 30 2 

Faixa de CD como músico acompanhante, por faixa (máx. 1) 15 1 
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GRUPO IV – PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS   

Participação em Eventos (comprovado com declaração ou 

outro documento equivalente) 

  

Apresentação como convidado em congresso, seminário, 

conferência, palestra, simpósio, ou equivalentes (máx. 2). 

30 2 

Participação como avaliador em congresso, seminário, 

conferência, palestra, simpósio, ou equivalentes (máx. 3). 

15 1 

Participação como moderador ou debatedor em congresso, 

seminário, conferência, palestra, simpósio, ou equivalentes 

(máx. 3). 

15 1 

Participação como membro da comissão organizadora de 

congresso, seminário, conferência, palestra, simpósio, ou 

equivalentes (máx. 2). 

30 2 

GRUPO IV – PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE 

FORMAÇÃO PARA A PESQUISA CIENTÍFICA 

  

Participação em qualificação/defesa (no mínimo três 

participações) 

15 1 

Seminário dePesquisa  I  30 2 

Seminário dePesquisa II 30 2 

Participação em grupo de pesquisa (comprovado mediante 

declaração do coordenador de grupo) (no min. 2 semestres de 

participação). 

60 4 

Tópicos Especiais Variável Variável 

*Serão computados créditos, somente, para as produções desenvolvidas durante o 

curso de mestrado. 

* Cada 15h, 1 crédito. 

 

 

 


