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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL 

Escola Politécnica 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

Edital de Rerratificação 01/2022 

Rerratificação do Edital 01/2022 
Seleção para ingresso nos cursos de Mestrado e Doutorado em 2022/1 

 
 
1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática 

(PPGEDUCEM) da Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS) torna públicas as normas do Processo Seletivo 01/2022, para ingresso no 

primeiro semestre letivo de 2022, nos níveis de Mestrado e Doutorado, em conformidade 

com as exigências do Regulamento do Programa e do Estatuto e Regimento Geral da 

Universidade. 

 

2. O Programa, conceito 5 (cinco) na CAPES, possui 1 (uma) área de concentração 

denominada Educação Científica. 

 

O Programa conta com as seguintes linhas de pesquisa: Aprendizagem, Ensino e Formação 

de Professores; Tecnologias na Educação em Ciências e Matemática e Cultura, 

Epistemologia e Educação Científica. 

 

Informações sobre as áreas de concentração, linhas de pesquisa e docentes credenciados 

podem ser obtidas por meio do link http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos- 

graduacao-em-educacao-em-ciencias-e-matematica. 
 

3. Do Público 

 
Poderão participar do Processo Seletivo ao Mestrado todos os portadores de Diplomas de 

Graduação em cursos de licenciatura ou bacharelado das áreas científicas (Biologia, Física, 

Matemática, Química), Pedagogia, Engenharias, Geociências ou em áreas afins, 

devidamente reconhecidos pelo MEC ou pelo órgão competente do país de origem, bem 

como concluintes de Graduação, desde que comprovem a conclusão do referido curso em 

data anterior à matrícula no Mestrado. Da mesma forma, poderão participar do Processo 

Seletivo ao Doutorado todos os portadores de Diplomas de Graduação referidos e de 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, Educação, Engenharias, Geociências ou 

em áreas afins, devidamente reconhecidos e recomendados pelo MEC/CAPES ou pelo órgão 

competente do país de origem, bem como concluintes de Mestrado, desde que comprovem 

a conclusão do referido curso em data anterior à matrícula no Doutorado. 
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4. Das Vagas 

 
Esta seleção visa ao preenchimento de até 13 (treze) vagas em nível de Mestrado e até 13 

(treze) vagas em nível de Doutorado. Não havendo preenchimento total do número de 

vagas para ingressantes em qualquer um dos níveis, as vagas remanescentes poderão ser 

realocadas para ingressantes do outro nível, em conformidade com presente edital. 

 

Além das 13 (treze) vagas ofertadas em nível de Mestrado, 2 (duas) vagas serão ofertadas 

para candidatos estrangeiros. Da mesma forma, além das 13 (treze) vagas ofertadas em 

nível de Doutorado, 2 (duas) vagas serão ofertadas para candidatos estrangeiros. Não 

havendo candidatos estrangeiros que atendam aos requisitos da seleção, as vagas 

ofertadas para esses candidatos poderão ser preenchidas pelos demais candidatos não 

estrangeiros. 

5. Da Inscrição 

 
A inscrição será realizada, exclusivamente, pela Internet, por meio do link: 

https://webapp.pucrs.br/sipos/uc003/inscricaoLogin.do, no período de 01/09/2021 a 

12/11/2021 (Prazo estendido). 

 

Após o preenchimento da ficha de inscrição online, o(a) candidato(a) deverá efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00. 

6. Dos Documentos 
 

No ato da inscrição online deverá ser efetuado o upload de cópia dos documentos 

especificados a seguir, com exceção do Pré-Projeto de Pesquisa (Mestrado) ou Projeto de 

Tese (Doutorado), do Quadro de atribuição de pontos e das cópias dos documentos 

comprobatórios, os quais deverão ser enviados para o e-mail educempg@pucrs.br. 

 

6.1. Carteira de Identidade ou, no caso de estrangeiro/a, do passaporte ou do Registro 

Nacional de Estrangeiro (RNE); 

 

6.2. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 
6.3. Título de eleitor, acompanhado da comprovação de quitação com a Justiça Eleitoral; 

 
6.4. Comprovante de quitação com o serviço militar para homens, salvo se o candidato 

for estrangeiro; 

 

6.5. Currículo modelo Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br) e Quadro de atribuição de 

pontos específico do curso pretendido (http://www.pucrs.br/politecnica/programa- 

de-pos-graduacao-em-educacao-em-ciencias-e-matematica). Se estrangeiro, 

Curriculum Vitae e o Quadro de atribuição de pontos; 
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6.6. Diploma de Graduação e/ou de Mestrado (exclusivo para candidatos ao Doutorado) 

ou comprovante de Graduação ou que concluirá o Curso de Graduação (exclusivo 

para candidato ao Mestrado) ou de Mestrado até a data da matrícula; 

 

Observação: O candidato que apresentar apenas a declaração oficial de concluinte de 

curso de Graduação ou de Mestrado, emitida pela universidade de origem, caso seja 

selecionado, terá que apresentar, na sua primeira matrícula, cópia do Diploma 

Graduação ou de Mestrado. Caso não entregue tal documentação na matrícula, o 

candidato perderá o direito à vaga. 

 

6.7. Cópia do histórico escolar do curso de Graduação (para candidatos ao Mestrado) ou 

de Mestrado (para candidatos ao Doutorado); 

 

6.8. O(A) candidato(a) com deficiência ou necessidades educacionais especiais que 

necessitar de atendimento específico ou material adaptado deverá anexar à 

documentação laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista 

credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O documento deve especificar 

a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições recomendadas 

para a realização das atividades avaliativas previstas por este Edital. 

 

7. Do Processo Seletivo 

 
7.1. Da Comissão de Seleção 

 

A Comissão de Seleção será constituída por docentes do PPGEDUCEM indicados 

pela Comissão Coordenadora do Programa. 

A Comissão de Seleção será responsável pela condução do Processo Seletivo e 

Classificatório. 

A Comissão de Seleção é soberana quanto à condução do Processo Seletivo e 

Classificatório. 

 

7.2. Das Etapas do Processo Seletivo 

 
7.2.1 Mestrado 

 

a) Etapa 1 (Eliminatória): Homologação da documentação; 

 

b) Etapa 2 (Classificatória – peso 4): Análise do Currículo documentado 

(conforme modelo Lattes Obrigatório - http://lattes.cnpq.br/ - ou Currículo 

Vitae, em caso de candidato estrangeiro) e do Quadro de Atribuição de 

Pontos (peso 4); 
 

c) Etapa 3 (Eliminatória – peso 6): Entrevista e defesa do Pré-Projeto de 

Pesquisa. As entrevistas serão realizadas por meio de videoconferência em 

data e horário a serem agendados pela Secretaria e divulgados no site do 

PPGEDUCEM, (http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos- 
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graduacao-em-educacao-em-ciencias-e-matematica/), e incluirá a defesa 

do pré-projeto, para o qual são sugeridas algumas bibliografias, em anexo. 

 

7.2.2 Doutorado 

 
a) Etapa 1 (Eliminatória) – Homologação da documentação; 

b) Etapa 2 (Classificatória – peso 4): Análise do Currículo documentado 

(conforme modelo Lattes Obrigatório - http://lattes.cnpq.br/ - ou Currículo 

Vitae, em caso de candidato estrangeiro) e do Quadro de Atribuição de 

Pontos (peso 4); 
 

c) Etapa 3 (Classificatória – peso 3): Avaliação do Projeto de Tese; 
 

d) Etapa 4 (Eliminatória – peso 3): Entrevista de defesa do Projeto de Tese. 

 
7.3. Dos Critérios de Seleção 

 
7.3.1 Mestrado 

 
a) Etapa 1: Os candidatos que não enviarem a documentação completa serão 

desclassificados e não passarão à Etapa 2. 

 

b) Etapa 2: Os candidatos serão classificados pela pontuação do currículo. 

 
c) Etapa 3: Aprovação nesta etapa com nota igual ou superior a 6 (seis). 

 
7.3.2 Doutorado 

 
a) Etapa 1: Os candidatos que não enviarem a documentação completa serão 

desclassificados e não passarão à Etapa 2. 

 

b) Etapa 2: Os candidatos serão classificados pela pontuação do currículo. 

 
c) Etapa 3: Os candidatos serão classificados pela pontuação do Projeto de 

Tese; 

 

d) Etapa 4: Aprovação nesta etapa com nota igual ou superior a 6 (seis). 

 
7.4. Da Classificação Final 

 
A classificação será feita considerando-se a média ponderada obtida, obedecidos os pesos 

estabelecidos para cada etapa do processo seletivo, nos respectivos cursos, conforme o 

disposto no Item 7.2 deste Edital, e respeitando o número de vagas existente. Em caso 

de empate, será decidida com base na maior nota obtida na análise do currículo Lattes. 
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8. Do Resultado do Processo Seletivo 

 
Os resultados serão divulgados no site do PPGEDUCEM 

(http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-educacao-em- 

ciencias-e-matematica/). O formato de publicação do resultado final será realizado por 

classificação de nota, no caso dos titulares e por ordem alfabética, no caso dos suplentes. 

 

A relação dos candidatos selecionados e lista de suplentes serão divulgadas até 10 de 

dezembro de 2021 no site do Programa: http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de- 

pos-graduacao-em-educacao-em-ciencias-e-matematica/. 
 

9. Do Cronograma 
 

Atividade Data 

Publicação do Edital 01/2021 01/09/2021 

Período de inscrições 01/09 a 

12/11/2021 

Envio por upload dos documentos solicitados no item 6, com 

exceção do Pré-Projeto de Pesquisa (Mestrado) ou Projeto de 

Tese (Doutorado), do Quadro de atribuição de pontos e das 

cópias dos documentos comprobatórios, os quais deverão ser 

enviados para o e-mail educempg@pucrs.br. 

 
 

16/11/2021 

Homologação das inscrições e divulgação dos horários das 

entrevistas dos candidatos ao Mestrado e Doutorado 
22/11/2021 

Período de realização de entrevistas dos candidatos ao 

Mestrado 
25/11 a 

03/12/2021 

Período de realização de entrevistas dos candidatos ao 

Doutorado 
25/11 a 

03/12/2021 

Publicação do resultado dos Processos Seletivos 10/12/2021 

Prazo para interposição de recurso 17/12/2021 

 

10. Disposições Gerais 

 
10.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas para este Processo Seletivo 

contidas neste Edital. 

 

10.2. O Prazo de recurso ao resultado final do Processo Seletivo do Programa de Pós- 

Graduação em Educação em Ciências e Matemática será de 7 (sete) dias a partir da 

data de divulgação do mesmo. Os eventuais pedidos de recurso devem ser enviados 

para o e-mail educempg@pucrs.br e serão analisados e julgados pela Comissão 

Coordenadora do Programa. 

 

10.3. Os documentos dos(as) candidatos(as) não selecionados(as) e dos(as) 

candidatos(as) selecionados(as) que, porventura, venham a não efetivar a 

matrícula no Programa serão eliminados do sistema após o período de matrícula. 
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10.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da PUCRS. 

 

Porto Alegre, 01 de setembro de 2021. 

 

 
 

 

 

 
Prof. Dr. Luciano Denardin de Oliveira 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática 
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ANEXOS 

1. Informações Complementares 
 

1.1 Informações sobre a Entrevista 

 

1.1.1 Os candidatos devem ser pontuais, pois o atraso é considerado como desistência 

da entrevista, não pontuando nesta parte do processo seletivo. 

 

1.1.2 Para o Mestrado, será realizada entrevista coletiva, em grupos de candidatos, 

realizada por banca de no mínimo dois docentes do Programa, segundo roteiro 

previamente estabelecido para esse fim e igual para todos os candidatos. Para o 

Doutorado, a entrevista será individual, realizada por banca de no mínimo dois 

docentes do Programa, sendo, pelo menos, um dos docentes da linha de pesquisa 

pretendida pelo candidato. Junto à homologação, será informado o modo de 

videoconferência a ser adotado e orientações pertinentes. 

 

1.1.3 O roteiro da entrevista aos candidatos ao Mestrado envolve questões sobre a 

trajetória acadêmica e profissional de cada candidato e a defesa do Pré-Projeto de 

Pesquisa. 

 

1.1.4 A seguir são apresentadas sugestões de artigos, conforme subitem 7.2.1, alínea 

c: 

 

- DENARDIN, L.; MANZANO, R. C. Desenvolvimento, utilização e avaliação da realidade 

aumentada em aulas de física. Revista Renote: novas tecnologias na Educação. v. 15, n. 

2, p. 1-10, dez, 2017. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/79258/46152. Acesso em: 02 ago. 2021. 

- FERRARO, J. L. S. Currículo, experimento e experiência: contribuições da Educação em 

Ciências. Educação. v. 40, n. 1, p. 106-114, 2017. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/22751/15652. Acesso 

em: 02 ago. 2021. 

- FLORES, J. F.; ROCHA FILHO, J. B. Hanna Arendt e a distinção entre conhecer e pensar: 

reflexões para o ensino de ciências. Acta Scientiarum Education. Maringá, v. 39, n. 2, p. 

131-140, April-June, 2017. Disponível em: 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/30440/18885. Acesso 

em: 02 ago. 2021. 

- GALLE, L. A. V.; PAULETTI, F.; RAMOS, M. G. Pesquisa em sala de aula: os interesses dos 

estudantes manifestados por meio de perguntas sobre a queima da vela. Acta Scientiae. 

v. 18, n. 2, p. 2016. Disponível em: 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/view/2040. Acesso em: 02 ago. 

2021. 

- KRIPKA, R. M. L.; VIALI, L. LAHM, R. A. Utilização dos recursos do Google Earth e do 

Google Maps no ensino de ciências. RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología 

Educativa. V. 13, n. 2, p. 89-101, 2014. Disponível: 

http://relatec.unex.es/article/view/1367. Acesso em: 02 ago. 2021. 

- LARA, I. C. M. Formas de vida e jogos de linguagem: a Etnomatemática como método de 

pesquisa e de ensino. Com a Palavra o Professor, Vitória da Conquista (BA), v. 4, n. 9, 
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maio-agosto, p. 36-64. 2019. Disponível em: 

http://revista.geem.mat.br/index.php/CPP/article/view/445. Acesso em: 02 ago. 2021. 

- LIMA, V. M. R.; RAMOS, M. G.; HARRES, J. B. S.; DELORD, G. C. A reconstrução da 

prática docente de ciências por meio do Educar Pela Pesquisa: uma experiência dialógica 

envolvendo pesquisadores, professores, pais e estudantes. Revista Electrónica de 

Enseñanza de las Ciencias. V. 15, n. 3, p. 476-500, 2016. Disponível em: 

http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen15/REEC_15_3_9_ex973.pdf. Acesso em: 02 ago. 

2021. 

- ODY, M. C.; VIALI, L. Uma avaliação da literacia estatística e probabilística no ensino 

médio. Revista Educação Matemática Pesquisa. v. 18, n. 2, 2016. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/view/24407. Acesso em: 02 ago. 2021. 

- PAULA, A. C.; HARRES, J. B. S. Teoria e prática no educar pela pesquisa: análise de 

dissertações em educação em Ciências. Revista Contexto & Educação, v. 30, p. 156- 

192, 2015. Disponível em: 

https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoeducacao/article/view/4390. Acesso 

em: 02 ago. 2021. 

- REISDOEFER, D. N.; LIMA, V. M. R. A pesquisa narrativa como possibilidade metodológica 

no âmbito da formação docente. REVISTA DIÁLOGO EDUCACIONAL, v. 21, p. 795-820, 

2021. 

- RESENDE, B; MÜLLER, T. J. Mobile-learning: aprendizagem matemática por meio de 

realidade aumentada. Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, v. 7, p. 1-14, 

2018. Disponível em: https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear/article/view/3187. 

Acesso em: 02 ago. 2021. 

- SCHELLER, M.; VIALI, L.; LAHM, R. A. A aprendizagem no contexto das tecnologias: uma 

reflexão para os dias atuais. Revista Renote: novas tecnologias na Educação. v. 12, n. 2, 

p. 1-11, dez, 2014. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/renote/article/view/53513/33029. 

Acesso em: 02 ago. 2021. 

- SOUSA, E. S.; LARA, I. C. M.; RAMOS, M. G. Concepções de modelagem e a pesquisa em 

sala de aula na Educação Matemática. Revista Exitus, Santarém-PA, V. 8, n. 1, p. 250- 

275, jan./abr., 2018. Disponível em: 

http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus/article/view/397/308. 

Acesso em: 02 ago. 2021. 

 

1.1.5 O roteiro da entrevista aos candidatos ao Doutorado envolve, principalmente, a 

defesa do Projeto de Tese. 

 

1.1.6 A data e o horário da entrevista devem ser consultados na página: 

http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em-educacao-em- 

ciencias-e-matematica/. 

1.2 Informações de dados no Quadro de Atribuição de Pontos para o Currículo 

 

1.3.1  O Quadro de Atribuição de Pontos para o Currículo, disponibilizado no site do 

PPGEDUCEM (http://www.pucrs.br/politecnica/programa-de-pos-graduacao-em- 

educacao-em-ciencias-e-matematica/), deve ser preenchido de acordo com o currículo 

do candidato, impresso, datado, assinado e digitalizado em PDF. 
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1.3.2  Todos os itens relativos à formação profissional, exercício do magistério, bolsas ou 

estágios, monitoria, participação em eventos científicos, pesquisas e produções 

necessitam de cópia de documentos comprobatórios. Qualquer atividade sem a devida 

comprovação documental não será pontuada. 

1.3.3  O exercício profissional deve ser comprovado por meio de cópia da carteira 

profissional ou documento equivalente, no qual esteja evidente o período de atuação. 

1.3 Informações sobre o Pré-Projeto de Pesquisa (Mestrado) e sobre o Projeto de 

Tese (Doutorado) 

 

1.4.1  O Pré-Projeto de Pesquisa e o Projeto de Tese são textos em que os respectivos 

candidatos apresentam sua proposta de pesquisa a ser desenvolvida durante o Curso. 

1.4.2  Em ambos os projetos, o candidato deve apresentar a seguinte estrutura: introdução, 

situando o tema, os objetivos e o problema; pressupostos teóricos da pesquisa, 

explicitando os principais autores que fundamentam a proposta; procedimentos 

metodológicos, indicando abordagem de pesquisa, contexto, participantes e modos de 

coleta e análise de dados; previsão de cronograma; referências. 

1.4.3  O Pré-Projeto de Dissertação (Mestrado) e o Projeto de Tese (Doutorado), na sua 

forma impressa, devem ter de 5 (cinco) a 12 (doze) laudas, em folha tamanho A4, 

espaço 1,5, letra Times New Roman, tamanho 12 e folha de rosto com os dados de 

identificação do (a) candidato (a), título da proposta, linha de pesquisa e indicação de 

provável orientador, cujos nomes e currículos podem ser encontrados na página do 

Programa (http://www.pucrs.br/ciencias/programa-de-pos-graduacao-em- educacao-

em-ciencias-e-matematica/). Isso não significa que esse será o orientador, mas 

considera-se uma sugestão. 

1.4.4 Os projetos devem obedecer às normas técnicas da ABNT. 
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