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Estabelece critérios para elaboração e/ou aplicação de
Produto/Processo Educacional no Programa de Pós-
Graduação em Ensino de Matemá�ca – câmpus Cornélio
Procópio e Londrina.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática – câmpus Cornélio Procópio e Londrina (PPGMAT), no uso de
suas atribuições regimentais e considerando o Regulamento da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), aprovado na Deliberação nº 07/2016, de 30 de junho de 2016, do Conselho Universitário da UTFPR (COUNI), e o
Regulamento Interno do PPGMAT, aprovado na Resolução nº 30/2020, de 01 de outubro de 2020, do Conselho de Pesquisa e Pós-
Graduação da UTFPR (COPPG), resolve:

Art. 1º        Para a obtenção do grau de Mestre, o aluno deve, entre outros requisitos, estabelecidos no Regulamento Interno do PPGMAT,
elaborar e/ou aplicar Produto/Processo Educacional.

Art. 2º        O Produto/Processo Educacional deve estar de acordo com o estabelecido pelo Documento de Área de Ensino, em vigência,
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Art. 3º        Preferencialmente, o Produto/Processo Educacional deve ser elaborado e/ou aplicado em situações reais.

Art. 4º        O Produto/Processo Educacional deve ser apresentado pelo candidato ao grau de Mestre à Comissão Examinadora de Defesa
do Trabalho de Pesquisa e por ela validado.

Parágrafo Único       A validação do Produto/Processo Educacional pela Comissão Examinadora de Defesa do Trabalho de Pesquisa será
realizada por meio do preenchimento conjunto da ficha de avaliação presente no Anexo desta Resolução, que deverá constar como anexo
da versão final da dissertação.

Art. 5º        Após a realização da Defesa do Trabalho de Pesquisa, o Produto/Processo Educacional será de acesso público, no Repositório
Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Parágrafo Único       A autoria do Produto Educacional será do candidato ao grau de Mestre, do Orientador e do Coorientador, caso haja.

Art. 6º        Revoga-se a Resolução nº 02/2018 do PPGMAT, de 17 de dezembro de 2018.

 

Aprovada pelo Colegiado do PPGMAT, esta resolução específica entra em vigor nesta data.

Londrina, 09 de fevereiro de 2021

 

 

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) LINLYA NATASSIA SACHS CAMERLENGO DE BARBOSA,
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site (The authen�city of this document can be checked on the website)
h�ps://sei.u�pr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the
verifica�on code) 1878716 e o código CRC (and the CRC code) 02D5B53A.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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ANEXO I : FICHA DE AVALIAÇÃO DE PRODUTO/PROCESSO EDUCACIONAL

Adaptado de: Rizzatti, I. M. et al. Os produtos e processos educacionais dos programas de pós-graduação profissionais: proposições de
um grupo de colaboradores. ACTIO, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 1-17, mai./ago. 2020. Disponível em:
https://periodicos.utfpr.edu.br/actio/article/view/12657. Acesso em 14 de dezembro de 2020.

 

Instituição de Ensino
Superior Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Programa de Pós-
Graduação Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática (PPGMAT)

Título da Dissertação  

Título do
Produto/Processo
Educacional

 

Autores do
Produto/Processo
Educacional

Discente:

 

Orientador/Orientadora:

 

Outros (se houver):

 

Data da Defesa  

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE PRODUTO/PROCESSO EDUCACIONAL (PE)

Esta ficha de avaliação deve ser preenchida pelos membros da banca do exame de defesa da dissertação e do
produto/processo educacional. Deve ser preenchida uma única ficha por todos os membros da banca, que decidirão
conjuntamente sobre os itens nela presentes.

Aderência: avalia-se se o PE apresenta
ligação com os temas relativos às linhas
de pesquisas do Programa de Pós-
Graduação.

 

*Apenas um item pode ser marcado.

 

Linhas de Pesquisa do PPGMAT:

 

L1: Formação de Professores e
Construção do Conhecimento Matemático
(abrange discussões e reflexões acerca da

(   ) Sem clara aderência às linhas de pesquisa do PPGMAT.

(   ) Com clara aderência às linhas de pesquisa do PPGMAT.

https://periodicos.utfpr.edu.br/actio/article/view/12657


formação inicial e em serviço dos
professores que ensinam Matemática, bem
como o estudo de tendências em Ensino
de Matemática, promovendo reflexões
críticas e analíticas a respeito das
potencialidades de cada uma no processo
de construção do conhecimento
matemático nos diferentes níveis de
escolaridade);

 

L2: Recursos Educacionais e Tecnologias
no Ensino de Matemática (trata da análise
e do desenvolvimento de recursos
educacionais para os processos de ensino
e de aprendizagem matemática, atrelados
aos aportes tecnológicos existentes).

Aplicação, aplicabilidade e
replicabilidade: refere-se ao fato de o PE
já ter sido aplicado (mesmo que em uma
situação que simule o funcionamento do
PE) ou ao seu potencial de utilização e de
facilidade de acesso e compartilhamento
para que seja acessado e utilizado de
forma integral e/ou parcial em diferentes
sistemas.

 

*Apenas um item pode ser marcado.

 

A propriedade de aplicação refere-se ao
processo e/ou artefato (real ou virtual) e
divide-se em três níveis: 
1) aplicável – quando o PE tem potencial
de utilização direta, mas não foi aplicado;

2) aplicado – quando o PE foi aplicado
uma vez, podendo ser na forma de um
piloto/protótipo;

3) replicável – o PE está acessível e sua
descrição permite a utilização por outras
pessoas considerando a possibilidade de
mudança de contexto de aplicação.

 

Para o curso de Mestrado Profissional, o
PE deve ser aplicável e é recomendado
que seja aplicado.

(   ) PE tem características de aplicabilidade, mas não foi aplicado durante a
pesquisa.

(   ) PE foi aplicado uma vez durante a pesquisa e não tem potencial de
replicabilidade.

(   ) PE foi aplicado uma vez durante a pesquisa e tem potencial de
replicabilidade (por estar acessível e sua descrição permitir a utilização por
terceiros, considerando a possibilidade de mudança de contexto de
aplicação).

(   ) PE foi aplicado em diferentes ambientes/momentos e tem potencial de
replicabilidade (por estar acessível e sua descrição permitir a utilização por
terceiros, considerando a possibilidade de mudança de contexto de
aplicação).

Abrangência territorial: refere-se a uma
definição da abrangência de aplicabilidade
ou replicabilidade do PE (local, regional,
nacional ou internacional). Não se refere à
aplicação do PE durante a pesquisa, mas à
potencialidade de aplicação ou replicação
futuramente.

 

*Apenas um item pode ser marcado e a
justificativa é obrigatória.

(  ) Local

(  ) Regional

(  ) Nacional

(  ) Internacional

 

Justificativa (obrigatória):

___________________________________________________________

___________________________________________________________



Impacto: considera-se a forma como o
PE foi utilizado e/ou aplicado no sistema
relacionado à prática profissional do
discente (não precisa ser, necessariamente,
em seu local de trabalho).

 

*Apenas um item pode ser marcado.

 

(   ) PE não utilizado no sistema relacionado à prática profissional do
discente (esta opção inclui a situação em que o PE foi utilizado e/ou
aplicado em um contexto simulado, na forma de protótipo/piloto).

(   ) PE com aplicação no sistema relacionado à prática profissional do
discente.

Área impactada

 

*Apenas um item pode ser marcado.

(   ) Econômica;

(   ) Saúde;

(   ) Ensino;

(   ) Cultural;

(   ) Ambiental;

(   ) Científica;

(   ) Aprendizagem.

Complexidade: compreende-se como
uma propriedade do PE relacionada às
etapas de elaboração, desenvolvimento
e/ou validação do PE.

 

*Podem ser marcados nenhum, um ou
vários itens.

(   ) O PE foi concebido a partir de experiências, observações e/ou práticas
do discente, de modo atrelado à questão de pesquisa da dissertação.

(   ) A metodologia apresenta clara e objetivamente, no texto da dissertação,
a forma de elaboração, aplicação (se for o caso) e análise do PE.

(   ) Há, no texto da dissertação, uma reflexão sobre o PE com base nos
referenciais teóricos e metodológicos empregados na dissertação.

(   ) Há, no texto da dissertação, apontamentos sobre os limites de utilização
do PE.

Inovação: considera-se que o PE é
inovador, se foi criado a partir de algo
novo ou da reflexão e modificação de algo
já existente revisitado de forma inovadora
e original. A inovação não deriva apenas
do PE em si, mas da sua metodologia de
desenvolvimento, do emprego de técnicas
e recursos para torná-lo mais acessível, do
contexto social em que foi utilizado ou de
outros fatores. Entende-se que a inovação
(tecnológica, educacional e/ou social) no
ensino está atrelada a uma mudança de
mentalidade e/ou do modo de fazer de
educadores.

(   ) PE de alto teor inovador (desenvolvimento com base em conhecimento
inédito).

(   ) PE com médio teor inovador (combinação e/ou compilação de
conhecimentos preestabelecidos).

(   ) PE com baixo teor inovador (adaptação de conhecimentos existentes).

 

Membros da banca examinadora de defesa

Nome Instituição

  

  

  

 



 

Referência: Processo nº 23064.004241/2021-11 SEI nº 1878716


