
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

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

 

CHAMADA INTERNA Nº 22/2017 - PROPGPEC 

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES  

MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL - PROFMAT 

 
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 Matemática em Rede Nacional - PROFMAT. 

 
1. DOS OBJETIVO 

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

II à participação no Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 

que inclui a atuação em suas atividades regulares de pesquisa, ensino, orientação e 

extensão. 

 
2. DAS VAGAS 

2.1. Esta Chamada Interna selecionará dois docentes para atender as atuais demandas do 

Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, conforme quadro 

abaixo. 

Descrição 

Vagas 2 (duas) 

Linha de Pesquisa Ensino Básico de Matemática 

Departamento Matemática 

 
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 Programa de Mestrado em Matemática em Rede Nacional 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 PROFMAT 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, um artigo publicado em periódico qualificado (Qualis A ou B) em qualquer 

área do conhecimento nos últimos 4 anos (considerar 2014, 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 definido no cronograma desta Chamada, 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 carga horária docente e Campus onde 

atua; 

e) Tabela de Pontuação para Credenciamento Docente (Anexo III) preenchida com os 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, o 

Departamento e a disciplina para a qual pretende concorrer. 

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 especificamente para este fim, será constituída pelo Diretor 

de Pós-Graduação, a Coordenadora do PROFMAT-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 disciplinas obrigatórias básicas 

do PROFMAT, 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. 

 
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). 

7.2. Os recursos ao Resultado desta Chamada poderão ser feitos no período definido no 

Cronograma, com o formulário constante do Anexo V. 

 
8. DOS COMPROMISSOS 

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

Interna, serão incorporados ao corpo docente do PROFMAT, a partir do 1° 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 Matemática em Rede Nacional até o final de cada 

semestre, 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 outras atividades acadêmicas de extensão; 

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

aprovadas pelo Colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede 

Nacional; 

f) ministrar as disciplinas obrigatórias básicas do Programa  e disciplinas eletivas; 

g) participar de comissões e bancas examinadoras; 

h) colaborar na organização de eventos, publicações, elaboração de projetos para concorrência 

em editais diversos nas agências de fomento; 

i) manter sua produção acadêmica dentro dos critérios de avaliação da CAPES dos Programas 

de Pós- Graduação em Ensino de Matemática; 

j) disponibilizar as sextas-feiras  e sábados, para as atividades regulares do Mestrado em 

Matemática em Rede Nacional, e a primeira quinta-feira útil de cada mês, a partir das 14h, 

para  as reuniões ordinárias do Colegiado do PROFMAT; 

k) atender as particularidades do calendário da Pós-graduação. 

 

9. DO CRONOGRAMA 

Etapa Período 

Lançamento da Chamada 20/12/2017 

Inscrição 01/02/2018 a 08/02/2018 

Período de Avaliação 09/02/2018 a 16/02/2018 

Divulgação do Resultado 19/02/2018 

Período de Recursos 20/02/2018 e 21/02/2018 

Resultado dos Recursos 22/02/2018 

Resultado Final 22/02/2018 

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


 
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 

1.1. A inscrição efetuada implica a plena aceitação de todas as condições estabelecidas na 
Chamada Interna. 

1.2. 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. 

1.3. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pós-Graduação presencialmente 
ou pelo e-mail posgrad@cp2.g12.br. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2017. 

Marcia Martins de Oliveira 

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

mailto:posgrad@cp2.g12.br


 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO I 
APRESENTAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICAEM REDE NACIONAL 
(Chamada Interna n° 22/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes PROFMAT) 

 
Apresentação 
 

       O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT é um programa de mestrado 

semipresencial na área de Matemática com oferta nacional. É formado por uma rede de Instituições de Ensino 

Superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com apoio do Instituto Nacional 

de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). O PROFMAT surgiu mediante uma ação induzida pela CAPES junto à 

comunidade científica da área de Matemática, representada e coordenada pela SBM. 

       O PROFMAT visa atender prioritariamente professores de Matemática em exercício na Educação Básica, 

especialmente de escolas públicas, que busquem aprimoramento em sua formação profissional, com ênfase no 

domínio aprofundado de conteúdo matemático relevante para sua docência. 

      As seleções para o ingresso no PROFMAT são anuais, sendo regulamentadas em edital que descrevem 

orientações e informações necessárias para a realização do Exame Nacional de Acesso (ENA) ao programa. 

       O PROFMAT foi recomendado pela CAPES, reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação – CNE e 

validado pelo Ministério da Educação com nota 5 (nota máxima para programas de mestrado). 

       O PROFMAT vem ao encontro do Plano Nacional de Educação – PNE, Lei Nº 13.005, de 25 junho de 2014, 

que coloca em sua Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da Educação 

Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. Além disso, o PROFMAT também atende as metas 14, 17 e 18, que 

tratam respectivamente, elevar o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu; valorização do professor; 

e plano de carreira. 

      O PROFMAT possui Exame Nacional de Qualificação (ENQ) que consiste em uma única avaliação escrita, 

ofertada duas vezes por ano, com questões discursivas, envolvendo os conteúdos das quatro primeiras disciplinas 

obrigatórias e elaborado pela Comissão Nacional de Avaliação dos Discentes. As provas do ENQ são digitalmente 

despersonalizadas e corrigidas no módulo de correção online da plataforma de informática do PROFMAT. 

     O trabalho de conclusão final do PROFMAT versa sobre temas específicos pertinentes ao currículo de 

Matemática da Educação Básica com impacto na sala de aula.  Os mais de 3.000 trabalhos de conclusão de curso 

do PROFMAT encontram-se no sítio http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes. 

     

Linha de pesquisa do PROFMAT 

 Ensino Básico de Matemática - Trata dos métodos e processos no ensino/aprendizagem de matemática para 

crianças e adolescentes no contexto do ensino fundamental e médio. 

Área de concentração: Ensino de Matemática. 

Área: Matemática, Estatística e Probabilidade 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument
http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes


Disciplinas Obrigatórias Básicas e Ementas 
 
MA11 – Números e Funções Reais 
Ementa:  Conjuntos. Números naturais. Números cardinais. Números reais. Funções afins. Funções quadráticas. 
Funções polinomiais. Funções exponenciais e logarítmicas. Funções trigonométricas. 
 
MA12 – Matemática Discreta 
Ementa: Números naturais. O método da indução. Progressões. Recorrências. Matemática financeira. Análise 
combinatória. Probabilidade. Médias e Princípio das Gavetas. 
 
MA13 – Geometria 
Ementa: Conceitos geométricos básicos. Congruência de triângulos. Lugares geométricos. Proporcionalidade e 
semelhança. Áreas de figuras planas. Trigonometria e geometria. Conceitos básicos em geometria espacial. Alguns 
sólidos simples. Poliedros convexos. Volume de sólidos. 
 
MA14 – Aritmética 
Ementa: Os números inteiros. Aplicações da indução. Divisão nos inteiros. Representação dos números inteiros. 
Algoritmo de Euclides. Aplicações do máximo divisor comum. Números primos. Números especiais. Congruências. 
Os teoremas de Euler e Wilson. Congruências lineares e classes residuais. Congruências quadráticas. Noções de 
criptografia. 
 

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

http://www.profmat-sbm.org.br/rotina-academica/catalogo-de-disciplinas/.  

http://www.profmat-sbm.org.br/rotina-academica/catalogo-de-disciplinas/


 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO II FICHA DE INSCRIÇÃO 
(Chamada Interna n° 22/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes PROFMAT) 

 
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 Linha de pesquisa 

       X Ensino Básico da Matemática 

 

 

Rio de Janeiro,  de    de 201_ 
 

 
Assinatura 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO III 
TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOCENTE 

(Chamada Interna n° 22/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docente PROFMAT) 

Critério 
Pontuação 
(por item) 

Pontuação 
Máxima 

Nº de 
Itens 

Total 

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

30 90 
    

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

15 60 
    

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

20 60 
    

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

5 20 
    

Trabalho completo publicado em anais de eventos 
internacionais (maximo 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 Cienífico) e ISBN. (máximo 4) 

10 40 
    

Livro completo com corpo editorial e avaliação por pares 
(Comitê Cienífico), mínimo 80 páginas e ISBN. (maximo 3) 

20 60 
    

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

5 10 
    

Organização de livro com corpo editorial e avaliação por 
pares (Comitê Cienífico), 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) (maximo 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 da Pontuação = Total de pontos obtidos /6 
  

  

  
OBS.: O nível Qualis considerado será o vigente na data de avaliação pela banca examinadora. 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO IV 
MODELO DE PROJETO DE PESQUISA 

(Chamada Interna n° 22/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes PROFMAT) 
 

O Projeto de Pesquisa deverá ter de 15 a 20 páginas e apresentar aderência a uma das Disciplinas 

Obrigatórias Básicas.  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;

 objetividade;

 atualização da bibliografia;

 aderência à linha de pesquisa;

 contribuições para o Programa.



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

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

 

ANEXO V 
FORMULÁRIO DE RECURSO 

(Chamada Interna n° 22/2017 – PROPGPEC – Credenciamento de Docentes PROFMAT) 
 

À Banca da Chamada Interna nº 22/2017 - PROPGPEC 

Nome do candidato(a):    

Nº de inscrição:    

Justificativa do candidato – Razões da solicitação do recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2018. 

 

 
Assinatura 


