
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

CHAMADA INTERNA Nº 03/2018 - PROPGPEC 

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - PROFEPT 

 
A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura torna públicos, nos termos desta 

Chamada Interna, as normas e os procedimentos necessários para o credenciamento de docentes no Programa 

de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica. 

 
1. DOS OBJETIVOS 

1.1. O presente credenciamento tem como objetivo habilitar docentes efetivos do Colégio Pedro II à 

participação no Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, que inclui a 

atuação em suas atividades regulares de ensino, pesquisa, orientação e extensão. 

 
2. DAS VAGAS 

2.1. Esta Chamada Interna selecionará três docentes para atender as atuais demandas do ProfEPT, conforme 

quadro abaixo. 

Descrição 

Vagas 2 (duas) 

Linhas de Pesquisa 
Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica 
Gestão e Organização do Espaço Pedagógico em EPT 

Departamentos   Todos 

 
3. DOS REQUISITOS 

3.1. Para participar da presente Chamada, o docente deverá atender aos seguintes pré-requisitos: 

a) ser professor ativo do Colégio Pedro II, em regime de quarenta horas ou quarenta horas com dedicação 

exclusiva; 

b) ter obtido o título de doutor em curso reconhecido pela CAPES; 

c) ter Currículo Lattes atualizado com produção acadêmica, nos últimos quatro anos, vinculada à temática do 

ProfEPT e de acordo com o quadro de vagas do Item 2.1; 

d) ter regência de turma na Educação Básica no Colégio Pedro II, no ano letivo de 2018; 

e) não estar vinculado ao PROFEPT em outra Instituição Associada;   
f) ter, no mínimo, uma orientação de pesquisa ou trabalho de conclusão de curso, em qualquer nível de 

ensino, concluída e devidamente registrada em seu currículo lattes; 
g) ter, no mínimo, 1 artigo publicado em periódico qualificado (Qualis A ou B) em qualquer área de 

conhecimento nos últimos 3 anos (2015, 2016 e 2017);   

 
4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Os interessados deverão submeter à Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, via 

Protocolo Geral, no período indicado no cronograma desta Chamada Interna, os seguintes documentos: 

a) ficha de Inscrição (Anexo II); 

b) cópia do documento de identidade; 

c) cópia do diploma de Doutorado autenticado; 



d) comprovante de vinculação ao Colégio Pedro II, com a carga horária docente e o Campus em que atua; 

e) preenchimento da Tabela de Pontuação para Credenciamento Docente (Anexo III), com devidos 
comprovantes; 

f) Projeto de pesquisa conforme modelo contido no Anexo IV; 

g) Currículo Lattes relativo aos quatro últimos anos, com comprovação da produção acadêmica. 

4.2. A documentação deverá ser colocada, na ordem prevista no item 4.1, numerado, com índice, em envelope 

lacrado, contendo na parte externa o nome completo do docente e o Departamento. 

4.3. Não será permitida complementação de documentos fora do ato de inscrição. 

 
5. DA AVALIAÇÃO 

5.1. O processo de credenciamento de docentes será conduzido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura. 

5.2. A Banca de Avaliação, nomeada pelo Reitor especificamente para este fim, será constituída por três 

membros: o Diretor de Pós-Graduação, o Coordenador do PROFEPT-CPII e um membro externo com título 

de doutor. 

5.3. A avaliação será composta por duas etapas: 
a) Etapa 1 - análise da Tabela de Pontuação para Credenciamento Docente, sendo considerado(a) apto(a) a 

concorrer a vaga o(a) candidato(a) que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos nesta etapa; 
b) Etapa 2 - análise do Projeto de Pesquisa, aderente a uma das Linhas de Pesquisa do PROF-EPT, sendo 

considerado(a) aprovado(a) o(a) candidato(a) que obtiver, no mínimo, 70 (setenta) pontos nesta etapa. 

5.4. A nota da Etapa 1 será igual à Nota da Pontuação, conforme a Tabela de Pontuação para Credenciamento 
Docente no Anexo III. A nota da Etapa 2 será a nota do projeto de Pesquisa, conforme o Modelo do Projeto 
de Pesquisa no Anexo IV. 

 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final.  

6.2. A nota final será obtida por meio da média ponderada entre as notas das duas etapas, sendo atribuído peso 

1 à nota da Etapa 1 e peso 2 à nota da Etapa 2. Nota Final = 
(𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝟏)+(𝟐 𝐱 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐄𝐭𝐚𝐩𝐚 𝟐)

𝟑
  

6.3. Em caso de empate terá prioridade o candidato que obtiver maior nota na Etapa 1. Persistindo o empate, 

terá prioridade o candidato com maior tempo em exercício no Colégio Pedro II. 

6.4. Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no Cronograma, com o 

formulário constante do Anexo V. 

 
7. DOS RESULTADOS 

7.1. Os resultados serão divulgados conforme o Cronograma desta Chamada Interna, no site do Colégio Pedro II 

(www.cp2.g12.br). 

 
8. DOS COMPROMISSOS 

8.1. Os docentes selecionados, de acordo com os critérios e vagas definidos nesta Chamada Interna, serão 

incorporados ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, em 20 horas, 

a partir do 2° semestre de 2018. 

8.2. Para atender às avaliações quadrienais da CAPES, os docentes selecionados deverão: 

a) manter o Currículo Lattes permanentemente atualizado;  

b) preencher ao final de cada semestre a Ficha de Avaliação Docente e encaminhá-la à Coordenação do 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica até o final de cada ano, juntamente com o 

Currículo Lattes; 

c) participar da organização de eventos, ministrar minicursos, oficinas ou palestras regularmente nos diversos 

seminários oficiais do Programa; 

d) atuar em  atividades acadêmicas de extensão vinculadas ao Programa; 

http://www.cp2.g12.br/


e) orientar, pelo menos, dois alunos a cada ano, resguardadas as situações excepcionais aprovadas pelo 

Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica; 

f) ministrar as disciplinas obrigatórias do Programa; 
g) ministrar disciplinas eletivas do Programa; 

h) participar de comissões e bancas examinadoras; 

i) colaborar na organização de eventos, publicações, elaboração de projetos para concorrência em editais 

diversos nas agências de fomento; 

j) manter sua produção acadêmica dentro dos critérios de avaliação da CAPES dos Programas de Pós- 

Graduação na área de Ensino; 

k) disponibilizar as terças, quartas e quintas, período noturno para as atividades do Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica. 

 
9. DO CRONOGRAMA 

Etapa Período 

Lançamento da Chamada 27/02/2018 

Inscrição 27/02 a 13/03/2018 

Divulgação do Resultado 16/03/2018 

Período de Recursos 19/03 a 20/03/2018 

Resultado dos Recursos 23/03/2018 

Resultado Final 23/03/2018 

 
10. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA 

10.1. Prescreve o direito de impugnar os termos dessa Chamada, aquele que não o fizer até o segundo dia útil 

anterior ao prazo final das inscrições. 

10.2. Não terão efeito de recurso, as impugnações feitas por aqueles que em tendo aceitado sem objeção, 

venham apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

 
11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
11.1. A inscrição efetuada implica a plena aceitação de todas as condições estabelecidas na Chamada Interna. 

11.2. Caberá ao Reitor, ouvida a Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, resolver os casos 

omissos e as situações não previstas na presente Chamada. 

11.3. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pós-Graduação presencialmente ou pelo e-mail 

posgrad@cp2.g12.br. 

 
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018. 

Marcia Martins de Oliveira 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

mailto:posgrad@cp2.g12.br
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ANEXO I 
APRESENTAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 
(Chamada Interna n° 03/2018 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes ProfEPT) 

 
Apresentação 

O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT) tem 

como objetivo proporcionar formação em educação profissional e tecnológica aos profissionais da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT), visando tanto a produção de 

conhecimento como o desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os 

saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado.  

Nesse sentido, se propõe a alcançar os seguintes objetivos específicos:  

 Atender à necessidade de formação continuada, numa perspectiva interdisciplinar e em nível de 

mestrado, voltada para profissionais da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica a fim de 

desenvolverem atividades de ensino, gestão e pesquisa relacionados à educação profissional e 

tecnológica, na perspectiva de elaboração de produtos educacionais e materiais técnico-científicos 

com vistas à inovação tecnológica.  

 Atender à necessidade de desenvolvimento de trabalhos de investigação interdisciplinar, constituído 

pela interface entre Trabalho, Ciência, Cultura e Tecnologia, na perspectiva de melhoria dos processos 

educativos e de gestão em espaços formais ou não-formais.  

 Atender à demanda nacional por formação de recursos humanos em cursos de pós-graduação stricto 

sensu, com vistas ao desenvolvimento de pesquisas que integrem os saberes práticos inerentes ao 

mundo do trabalho ao conhecimento sistematizado e interdisciplinar, na perspectiva de contribuir 

com o desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural nas diversas regiões do Brasil.  

O profissional egresso deverá estar habilitado a desenvolver atividades de pesquisas e relacionadas 

ao ensino, voltadas para a educação profissional e tecnológica, em espaços formais e não formais, capaz de 

desenvolver soluções tecnológicas que possam contribuir para a melhoria do ensino.  

 

Área de Concentração do ProfEPT  

 O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT) tem 

como área de concentração a Educação Profissional e Tecnológica. Esta área compreende os processos 

educativos, formais e não formais relacionados ao mundo do trabalho e à produção de conhecimento, 

numa perspectiva interdisciplinar, com vistas a integração dos campos do Trabalho, da Ciência, da Cultura e 

da Tecnologia. Compreende ainda a gestão em suas dimensões de organização e implementação com um 

enfoque de atuação que objetiva promover a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e 

humanas necessárias para garantir essa formação.  

 

Linhas de Pesquisa do ProfEPT  

O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT) está 



organizado em duas linhas de pesquisa:  

 Gestão e Organização do Espaço Pedagógico em Educação Profissional e Tecnológica; 

 Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica. 

A linha de pesquisa Gestão e Organização do Espaço Pedagógico em EPT trata dos processos de 

gestão e organização do espaço pedagógico que contribuam diretamente com os processos de ensino, com 

foco nas estratégicas transversais e interdisciplinares que possibilitem formação integral e significativa do 

educando.  

A linha de pesquisa Práticas Educativas em EPT dedica-se aos fundamentos das práticas educativas 

e do desenvolvimento curricular na Educação Profissional e Tecnológica, em suas diversas formas de oferta, 

a partir de uma abordagem inclusiva, interdisciplinar, em espaços formais e não formais, em conformidade 

com a perspectiva do trabalho como princípio educativo e do currículo integrado.  

 

Macroprojetos das Linhas de Pesquisa do ProfEPT  

As linhas de pesquisa do ProfEPT são estruturadas em macroprojetos sob os quais deverão 

enquadrar-se as investigações dos mestrandos.  

A linha de pesquisa Práticas Educativas em EPT possui os seguintes macroprojetos: 

 Propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino na EPT - 

abriga projetos que trabalham as principais questões de ensino e aprendizagem na EPT, com foco em 

discussões conceituais específicas, metodologias e recursos apropriados para essas discussões e 

elaboração e experimentação de propostas de ensino inovadoras em espaços diversos (sala de aula, 

laboratórios, campo, museus, setores produtivos, internet, entre outros);  

 Inclusão e diversidade em espaços formais e não formais de ensino na EPT - Abriga projetos que 

trabalham as principais questões de ensino e aprendizagem na EPT, no que se refere a questões 

relacionadas à Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Educação e relações étnico-raciais, 

Educação quilombola, Educação do Campo, Questões de Gênero e Educação para Pessoa(s) com 

Deficiência(s) (PCDs), e sua relação com as diversas práticas do mundo do trabalho e com os processos 

educacionais na EPT.  

A linha de pesquisa Gestão e Organização do Espaço Pedagógico em EPT possui os seguintes 

macroprojetos: 

 História e memórias no contexto da EPT - Abriga projetos que trabalham as principais questões 

relacionadas à história e memória da EPT local, regional e nacional, contemplando estudos de 

disciplinas, eventos, instituições, currículos, espaços de formação e recursos didáticos, entre outros;  

 O currículo integrado em EPT - Abriga projetos que trabalham na perspectiva do currículo integrado, 

que venham a contribuir para a compreensão da realidade concreta dos conceitos da EPT e nas diversas 

ações de ensino, tendo como pilares o trabalho, a ciência e a cultura, com suporte da 

interdisciplinaridade e das diversas relações existentes no mundo do trabalho.  

 

Disciplinas Obrigatórias e Ementas 
Bases Conceituais para a Educação Profissional e Tecnológica 
Carga Horária: 60 horas       N° de Créditos: 4 

Ementa: A busca da rearticulação entre trabalho e educação para uma formação humana integral ou 

omnilateral. As mudanças no mundo do trabalho e as novas exigências formativas dos trabalhadores em 

uma perspectiva de emancipação dos sujeitos. O trabalho como princípio educativo. Trabalho simples e 

trabalho complexo. A relação entre o ambiente acadêmico/escolar e o setor produtivo: os desafios de 

superação do capitalismo dependente brasileiro. O ensino médio integrado como travessia para a 



politecnia ou educação tecnológica. A Educação de Jovens e Adultos e sua articulação com a Educação 

Profissional e Tecnológica. 
 
Teorias e Práticas do Ensino e Aprendizagem 
Carga Horária: 60 horas       N° de Créditos: 4 

Ementa: Paradigmas do conhecimento, teorias educacionais e teorias do ensino. Objetivos da educação e 

mundo contemporâneo. A pedagogia crítica e o embate teórico com as teorias educacionais 

contemporâneas. Teorias pedagógicas, processos formativos e suas implicações nas práticas educativas, na 

formação de professores e na gestão organizacional de processos educativos na educação profissional e 

tecnológica. 
Metodologia de Pesquisa 
Carga Horária: 60 horas       N° de Créditos: 4 

Ementa: Ciência e senso comum. Pesquisa em Educação. Características da pesquisa em Mestrados 

Profissionais na área de Ensino. Métodos e técnicas de pesquisa. Estruturação de projetos e elaboração de 

relatórios de pesquisa. Produto educacional. Ética na pesquisa. 

 
Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica 
Carga Horária: 60 horas       N° de Créditos: 4 

Ementa: Análise dos fundamentos da organização dos trabalhos pedagógicos na EPT, em suas diferentes modalidades 

de ensino. Tendências do ensino e da aprendizagem na EPT. A gestão de sala de aula. O projeto pedagógico. Métodos 

de planejamento e execução das atividades docentes. Metodologias para a criação de um ambiente inclusivo na sala de 

aula. Aprendizagem dialógica. Obrigatória apenas para a linha Práticas Educativas em EPT. 

 
Gestão e Organização dos Espaços Pedagógicos em Educação Profissional e Tecnológica 
Carga Horária: 60 horas       N° de Créditos: 4 

Ementa: Organização e gestão da escola: os professores e a construção coletiva do ambiente de trabalho. 

Fundamentos de uma gestão escolar participativa e democrática. Escola e Projeto Político Pedagógico. Relação entre 

gestão pedagógica (central), administrativa e de recursos humanos. Objetivos da escola e as práticas de organização e 

gestão com foco na melhoria da aprendizagem. Os professores na organização e gestão escolar. Ações para a prática 

de gestão participativa e de gestão da participação. Obrigatória apenas para a linha Gestão e Organização do Espaço 

Pedagógico em EPT. 

  

As ementas das demais disciplinas podem ser consultadas no site do PROFEPT em: 

http://profept.ifes.edu.br/sobreprofept

http://profept.ifes.edu.br/sobreprofept
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ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO 
(Chamada Interna n° 03/2018 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes ProfEPT) 

 
1. DADOS PESSOAIS 

Nome  

SIAPE  CPF  

Departamento  Campus  

Endereço  

Telefone Fixo  Celular  

E-mail  

 
2. DADOS ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS 

Disciplina que leciona no CPII  

Regime de trabalho  

Tempo de atuação como efetivo no CPII  

Segmentos nos quais leciona atualmente no CPII  

Desempenha cargo de gestão com diminuição 
de carga horária em sala de aula? Em caso 
afirmativo, especifique. 

 

Área de formação do Doutorado  

Ano de conclusão  

Instituição na qual obteve a título de Doutor  

 
3. ÁREA DE INTERESSE NO PROGRAMA 

Selecione abaixo a área para a qual deseja efetivar a inscrição. 

Opção Linhas de pesquisa 

X Práticas Educativas em EPT/ Gestão e Organização do Espaço Pedagógico em EPT 

 

 

Rio de Janeiro,  de  ______________________ de 20__ 
 

 
Assinatura 
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ANEXO III 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOCENTE 

(Chamada Interna n° 03/2018 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes ProfEPT) 
 

 

Critério 
Pontuação 
(por item) 

Pontuação 
Máxima 

Nº de 
Itens 

Total 
Obtido 

Artigo publicado em periódico de nível Qualis A1 a B2, de acordo 
com os critérios oficiais da área de Ensino (Área 46/CAPES) (máximo 
3) 

30 90     

Artigo publicado em periódico de nível Qualis B3 a B5, de acordo 
com os critérios oficiais da área de Ensino (Área 46/CAPES) (máximo 
4) 

15 60     

Artigo publicado em periódico de nível Qualis A1 a B2, classificado 
fora da área de Ensino (Área disciplinar/CAPES) (máximo 3) 20 60     

Artigo publicado em periódico de nível Qualis B3 a B5, classificado 
fora da área de Ensino (Área disciplinar/CAPES) (máximo 4) 5 20     

Trabalho completo publicado em anais de eventos internacionais 
(máximo 5) 

4 20     

Trabalho completo publicado em anais de eventos nacionais 
(máximo 5) 

2 10     

Capítulo de livro com corpo editorial e avaliação por pares (Comitê 
Científico) e ISBN. (máximo 4) 10 40     

Livro completo com corpo editorial e avaliação por pares (Comitê 
Científico), mínimo 80 páginas e ISBN. (máximo 3) 20 60     

Livro completo com no mínimo 80 páginas, ISBN e publicado com 
recursos próprios. (máximo 2) 5 10     

Organização de livro com corpo editorial e avaliação por pares 
(Comitê Científico), no mínimo 80 páginas e ISBN. (máximo 2) 20 40     

Orientação de Mestrado/Doutorado Concluída (máximo 05) 10 50     

Orientação de Especialização Concluída (máximo 05) 8 40     

Orientação de Iniciação Cientifica Jr em pesquisa no CPII (máximo 
10) 

2 20     

Banca de Mestrado ou Doutorado (máximo 05) 6 30     

Banca de Especialização (máximo 5) 2 10     

Publicação de livro didático de EF/EM incluído no PNLD (por volume) 
(máximo 4) 

5 20     

Outras produções técnicas relacionadas à docência (Banca de 
concurso para docente ou discente, participação em Corpo editorial 
ou Comitê Científico de livros ou periódicos) (máximo 05) 

4 20     

Total de pontos obtidos ------ 600     

 
    

Nota Pontuação = Total de pontos obtidos /6   
   

 
OBS.: O nível Qualis considerado será o vigente na data de avaliação pela banca examinadora. 
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ANEXO IV 
MODELO DE PROJETO DE PESQUISA 

(Chamada Interna n° 03/2018 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes ProfEPT) 
 

O Projeto de Pesquisa deverá ter de 15 a 20 páginas e apresentar aderência às linhas de pesquisa e 

macroprojetos do PROEPT.  E seguirá a seguinte estrutura de apresentação: 

 Introdução

 Objetivo geral;

 Objetivos Específicos;

 Metodologia;

 Resultados esperados;

 Recursos;

 Bibliografia.

O projeto apresentado receberá uma nota de 0 a 100 pontos, a partir da análise dos seguintes itens: 

 Clareza e respeito à norma culta; 

 Objetividade; 

 Atualização da bibliografia; 

 Aderência às linhas de pesquisa; 

 Contribuições para o Programa.
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ANEXO V 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

(Chamada Interna n° 03/2018 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes ProfEPT) 
 

 
À Banca da Chamada Interna nº 03/2018 - PROPGPEC 

 
Nome do candidato(a):    

Nº de inscrição:    

Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso: 
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