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FICHA DE PRODUÇÃO ACADÊMICA

PROCESSO SELETIVO MESTRADO PROFISSIONAL EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL – EDITAL 01/22

Vaga concorrida:

(     ) Ampla concorrência

Linha de Pesquisa escolhida:

(     ) Inovações e Práticas em Tecnologia Educacional

(     ) Gestão e Políticas em Tecnologia Educacional

Os títulos, produção científica e experiência profissional serão avaliados de acordo com a
pontuação indicada no quadro seguinte:

Descrição
Pontuação

por
produção

Qtd. Pontuação
total

1. Produção científica (pontuação máxima: 3,0)

1.a) Para cada artigo publicado em periódico de qualificação
Qualis* A1, A2, A3 e A4 1,0

1.b) Para cada artigo publicado em periódico de qualificação
Qualis* B1, B2, B3, B4, B5 e C ou anais de congresso ou
capítulo de livro na área

0,5

1.c) Para cada resumo em eventos científicos ou apresentação de
trabalho em evento. 0,2

2. Experiência como docente (pontuação máxima: 2,5)

2.a) Para cada semestre como docente 0,5

3. Experiência como bolsista: iniciação científica, monitoria ou extensão (pontuação máxima: 2,5)

3.a) Para cada semestre como bolsista de órgão oficial de
fomento 0,5

4. Produção Tecnológica (pontuação máxima: 2,0)

4.a) Produto tecnológico digital (disponível na Internet para
consulta) 0,5

Total:

* Segundo o Qualis Novo da CAPES, disponível na seção Documentos no Portal do PPGTE (www.ppgte.ufc.br).

Observações:

● Para o item 1. desta ficha serão considerados APENAS os itens que estiverem entre os anos 2019 a 2022.
● Preencher todos os campos e assinar.

Fortaleza, ______ de __________________ de 2022.

_____________________________________________
Assinatura do candidato

http://www.ppgte.ufc.br/
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ANEXO

Item Documentos aceitos para a devida comprovação

1. Produção
científica

● Para artigo publicado em Periódico: cópia da tela do site do
periódico, mostrando de forma visível, o título do artigo, o nome
do candidato entre os autores, o nome do periódico e a edição da
publicação;

● Para Capítulo de livro na área: cópia da capa do livro, cópia do
sumário mostrando o nome do candidato entre os autores e cópia
da primeira página do capítulo mostrando título do capítulo e o
nome do candidato entre os autores;

● Para artigo publicado em anais de Congresso: cópia da tela do
site do congresso, mostrando de forma visível, o título do artigo,
o nome do candidato entre os autores, o nome do congresso e o
ano do congresso;

● Para resumo em eventos científico ou apresentação de trabalho
em evento: cópia da tela do site do evento científico, mostrando
de forma visível, o título do resumo/trabalho, o nome do
candidato entre os autores, o nome do evento científico e o ano
do evento científico.

2.
Experiência
como
docente

● Declaração de vínculo empregatício com o Governo do Estado ou
com a Prefeitura emitida por órgão competente (Ex.: Seduc,
Secretaria de Educação Municipal, etc.)

● Cópia da carteira de trabalho

3.
Experiência
como
bolsista

● Declaração emitida por setor competente do órgão oficial de
fomento.


