
PPGECMT 
• Reunião dia 17/04 
• I) Espaço Físico -  Rua Otto Boehm, nº48, Centro.  

 
• II) Questões básicas para inicio de atividades; 

 
• III) Posse do Colegiado. 

 
• IV) Administração 

 
• V) Credenciamento 

 
 

 
 



I) CCT não tem Espaço Físico disponível,  

 

II) Centro -  Rua Otto Boehm, nº48.  

 PPGECMT - Espaço Físico.pptx 

 

 

PPGECMT - Espaço Físico.pptx
PPGECMT - Espaço Físico.pptx
PPGECMT - Espaço Físico.pptx
PPGECMT - Espaço Físico.pptx
PPGECMT - Espaço Físico.pptx


II) Questões Básicas 

 
1)Quem são os professores que tem disponibilidade  

para ministrar disciplina no próximo semestre???  

Quantos orientados aceitaria no 1º semestre do Curso (1 ou 

2)?  

 
..\..\Disciplinas_Numero de Orientandos.docx 

 

 

 

2) Turno de Funcionamento 

 Matutino e Vespertino 
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• 3) Grade de Disciplinas 

 

•  § 1º Os 28 (vinte e oito) créditos em disciplinas 
são divididos segundo um elenco de disciplinas 
obrigatórias e eletivas da seguinte forma:  

• a) obrigatórias do núcleo comum em um total de 16 
créditos; 

• b) obrigatórias do núcleo específico em um de 8 
créditos; 

• c) eletivas em um total de 4 créditos. 

• 01-DISCIPLINAS_10_05_14.docx 
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Proposta  

1º semestre  - (2 dias cheios) 

• Epistemologia  (tarde/manhã) dependendo do local 

• Teorias de aprendizagem (tarde/manhã) dependendo do 
local 

• Seminários (manhã/tarde) dependendo do local 

• 1 Básica Obrigatória por área (tarde/noite/manhã) 

     - Física (cada Curso verifica a sala) 

 - Química 

 - Matemática  

 - Computação 

 



2º semestre  -  
• Prática Docente Supervisionada  

• 1 Básica Obrigatória por área  

• Optativa Eletiva – oferecer 3 OE em cada 
semestre 
 

Ou no 3º semestre 
• Prática Docente Supervisionada  

 



4) Edital de Vagas 
Art 13. Na implantação do PPGECMT serão oferecidas 18 
vagas para ingresso de discentes. 
 O número de vagas nos anos subsequentes será definido 
pelo Colegiado do PPGECMT e ficará condicionado à 
capacidade de orientação do corpo docente, definida pelo 
comitê de área da CAPES, respeitando a relação máxima de 
oito (08) discentes por orientador, incluindo os 
remanescentes de períodos anteriores. 
 

 

Art. 14. Poderão se inscrever no PPGECMT, portadores de 
diploma de graduação em Licenciatura Plena em Ciências, 
Computação, Física, Matemática e Química, bem como 
profissionais portadores de diploma de graduação em áreas 
afins que atuam na docência na Educação Básica, Ensino 
Profissionalizante ou Ensino Superior. 

 
 
 

 



Art. 15. Uma Comissão Examinadora será nomeada pelo 
Colegiado do PPGECMT para o fim específico de 
proceder à seleção de discentes ao PPGECMT. 
§ 1º A comissão referida no caput será composta de, 
pelo menos, três (3) membros, sendo pelo menos um 
de cada Linha de Pesquisa, mais um suplente, indicados 
pelo Colegiado do Curso. 
 
Art. 17. Na disponibilidade de bolsa, elas serão alocadas 
conforme critérios estabelecidos pela comissão de 
bolsas do programa. 
Parágrafo único. A comissão de bolsas será composta 
pelo coordenador, 1 docente de cada linha de pesquisa 
e 1 discente. 

 

 



1) Como serão divididas as vagas???? 
 

2) UDESC na implantação dá 4 bolsas, como será feita a 

distribuição por Linha de Pesquisa???? 
 

3) O que será solicitado no Edital? Currículo Lattes? Memorial?? 

Projeto??? (Modelos) Entrevista???? 

        Temos que considerar o número de inscritos, selecionados              

(2 vezes o número de vagas); 
 

4) Como será feito a escolha dos orientadores????? 
 

 



5)  Início do Semestre 

            Como as demais turmas, ou uma semana 
depois – temos que cumprir as 15 semanas 
 

 
6) Aula Inaugural - sugestões 

 Convidado: 

 

 



• III) Posse do Colegiado 
 
 
 

1)  Membros do Colegiado: 
 

• Resolução 013/2014 - Consepe 
Art. 10. O Colegiado de Ensino de Pós-Graduação do Departamento 
é definido como o Colegiado de Curso stricto sensu ou Colegiado de 
Pós-Graduação, órgão de coordenação técnico-científica e didático-
pedagógica do Programa, sendo constituído por: 
I. Coordenador; 
II. Sub-Coordenador; 
III. Secretaria acadêmica (representação do corpo técnico); 
IV. Representação docente; 
V. Representação discente. 
 



• § 1° - O Coordenador e o Sub-Coordenador serão eleitos pelos membros do 
Colegiado do Programa, escolhidos dentre os Membros Permanentes dos Cursos 
de Mestrado (Acadêmico e Profissional ? quando houver) e de Doutorado stricto 
sensu em andamento, para mandato de 3 (três) anos, não sendo permitida a 
recondução consecutiva. 

•  
§ 2° A representação docente no Colegiado é constituída pelo Coordenador e 
Sub- Coordenador do Programa, por no mínimo 03 (três) docentes e um suplente 
de cada um dos Cursos, indicados/eleitos por seus pares, não sendo inferior a 
70% e não ultrapassando 80% da composição plena do Colegiado. 

•  
§ 3° A representação discente no Colegiado é composta por, no mínimo, 01 (um) 
representante dos alunos e seu suplente de cada um dos cursos de Doutorado e 
de Mestrado stricto sensu em andamento, eleitos pelos seus pares. 

•  
§ 4° A representação do corpo técnico é composta por no mínimo 01 (um) 
representante do corpo técnico, o(a) secretário(a) acadêmico(a), e seu suplente, 
eleito pelos seus pares. 

•  
§ 5° No caso de vacância de membro titular ou suplente do CPG, proceder-se-á 
nova eleição. O membro eleito nestes casos completará o período do mandato 
vacante. 
 
 



Colegiado  (7 membros)  

• Coordenador 

• Sub-Coordenador 

• Secretária Acadêmica 

• Representação Docente (3 docentes) 

• Representação Discente 

 

Os docentes serão eleitos por área? Ou por 
departamento? 
  02 Linhas de Pesquisa  

  04 Departamentos (C,F,Q,M) 

 

 

 

 



Nomes dos Indicados: 
 

Coord.: 
 
Sub-Coord.: 
 
Docentes 
1)Titular: 
    Suplente: 
 
2)Titular: 
    Suplente: 
 
3) Titular: 
     Suplente: 
Discente: quando for feita a escolha pelos discentes 
 
Secretária: por enquanto é a Francine 

 



IV) Administrativo 

1) Secretária para o Curso - onde ficará???? 

Proposta: 

2) Folder e um Cartaz (para divulgação) 

Folder mestrado PPGECMT.doc 

cartaz mestrado-2.pdf 

3) Página do Curso; e-mail do Curso; Centro de 
Custos; SIGA, SGPE; 

 

4) Convocação de Reunião  - Com o Colegiado 
empossado teremos Atas e Convocação de Reunião 

Folder mestrado PPGECMT.doc
cartaz mestrado-2.pdf
cartaz mestrado-2.pdf
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Credenciamento 

• Art. 25. O corpo docente permanente é formado por 
professores efetivos lotados no Centro de Ciências 
Tecnológicas da UDESC com regime de trabalho de 40h 
semanais credenciados pelo PPGECMT. 

•   

• § 1º Docentes efetivos de outros Centros da UDESC 
também poderão solicitar credenciamento em regime 
permanente; 

• § 2º Docente colaborador é o professor externo ao 
PPGECMT que satisfaz os critérios de credenciamento 
do Programa. 

 



Art. 26. São atribuições do Corpo Docente permanente do 
Curso: 

  
I - Realizar atividades de ensino na graduação e na pós-
graduação conforme a legislação vigente, respeitando a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
II - Realizar pesquisa como Coordenador ou Participante em, 
pelo menos, um projeto de pesquisa oficial na UDESC;  
III - Orientar, ao menos, um (01) acadêmico do PPGECMT a cada 
dois (02) anos; 
IV - Manter produtividade na área de abrangência do Programa; 
V - Participar de comissões quando solicitado; 
VI - Manter seu currículo LATTES atualizado; 
VII - Prestar à Coordenação do PPGECMT todas as informações 
necessárias à elaboração de relatórios, pareceres, processos de 
interesse do curso, etc. 
 



Art 27. Normas internas do Curso definirão os critérios de 
credenciamento do corpo docente do PPGECMT, em 
consonância com a Resolução. 

  
Art 28. Os credenciamentos de docentes permanentes e 
colaboradores terão validade por um período de três anos, 
podendo ser renovados a partir da avaliação do 
desempenho docente durante o período considerado. 
  
Parágrafo único – Compete ao colegiado propor critérios de 
credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 
docentes permanentes e colaboradores. 
  
Art 29. O credenciamento de docentes será realizado por 
uma Comissão externa ao programa e a instituição; 

 



Proposta 
• Publicação 

• Trabalhos em Eventos 

• Capítulo de Livro 

• Participação em Bancas de Defesa 

• Participação em banca de Qualificação 

• Orientação de TCC e/ou IC 

 

• Regra de credenciamento, de novos, atuais e 
recredenciamento de professores deverá ser a 
mesma. 


