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Centro de Ciências Humanas/CCH 

Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado/PPGEFB 

Telefone: (46) 3520-4841 

 
MEMORIAL COLETA CAPES  PPGEFB 

ALUNOS REGULARES  
PERÍODO DAS INFORMAÇÕES: JANEIRO A DEZEMBRO/20__ 

 

O PPGE realiza anualmente uma avaliação de suas atividades formativas, 
para isso, solicitamos informações que consideramos importantes para 
esse processo. A partir de suas respostas poderemos identificar ações 
do programa que precisam ser consolidadas ou modificadas para 
melhorar a qualidade de nosso trabalho juntos aos estudantes, 
professores e comunidade externa. Assim, pedimos que responda as 
questões abaixo e, principalmente, mantenha o seu Currículo lattes  
atualizado com as mesmas informações aqui descritas. Sua participação 
é muito importante para continuarmos seguindo na formação de 
pesquisadores.  

Obrigada!   

 
 

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

Nome completo: 

Ano de ingresso no Programa: 

Endereço residencial completo: 

Telefone para contato: 

E-mail: 

Local de Trabalho e Função: 

Carga horária semanal: 

Tipo de vínculo (Efetivo, CLT, contratado...): 

Descreva as atividades realizada no âmbito profissional: 
 
 

 

2. PROJETO DE PESQUISA/EXTENSÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

EM QUE PARTICIPA: 

Título do Projeto 

Data de ingresso no Projeto 

Descrição/Resumo do Projeto: 

 

3. PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: 

Informe as publicações realizadas após a defesa que têm relação com os 
resultados da sua dissertação. 
Acrescente novo quadro se necessário. 
*Importante: 
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1- Informações dos coautores: a) Quando se tratar de coautores externos 
ao Programa, além do nome completo, informar também o número do CPF, o 
e-mail e a titulação (nível, ano, área de conhecimento e instituição) b) Quando 
se tratar de coautores alunos da graduação, além do nome completo, informar 
também o número do CPF, o e-mail e a data da matrícula. 
2 - É necessário que seja entregue 01 (um) exemplar dos livros ou capítulos 
de livros impressos na Coordenação do Programa para digitalização e 
posterior anexo na Plataforma Sucupira.  
 

 

ARTIGOS EM PERIÓDICO 

Autores (nome completo)*  

Título do artigo  

Título do períódico  

Issn  

Editora/cidade  

Volume  

Fasciculo e série  

Nº da página inicial  

Nº da página final  

Idioma  

Divulgação (impresso, digital 
etc.) 

 

URL  

Observação  

DOI  

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

LIVRO E/OU CAPÍTULO DE LIVRO 

Autores (nome completo)*  

Título da obra  

Título do capítulo (quando 
for o caso) 

 

nº ISBN OU ISSN  

nº total de páginas da obra  

nº de páginas de 
contribuição na obra 
(quando for capítulo) 

 

Tipo de divulgação  ( ) impressa ( ) digital 
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URL  

Idioma ( ) Nacional ( ) Estrangeiro ( ) multilíngue  

Cidade/País de publicação  

Natureza da obra ( ) Coletânea ( ) Coleção ( )Dicionário ( ) obra 
única ( ) enciclopédia ( ) anais de congresso 

Natureza do conteúdo ( ) didática ( ) técnica/manual ( ) resultado de 
projeto de pesquisa ( ) relato profissional 

Tipo de Contribuição na obra ( ) capítulo ( ) verbete ( ) apresentação ( ) 
introdução ( ) prefácio ( ) posfácio ( ) obra 
completa 

Editora/tipo  

Financiamento ( ) Própria Editora, ( ) Edital de Fomento, 
 ( ) Agência de Fomento Nacional, ( ) Agência 
de Fomento Internacional, ( ) Associação 
Científica e/ou 
Profissional, ( ) Parceria com Organização, ( ) 
Outro 

Financiamento (quando 
houver) 

 

Conselho Editorial ( ) Membros Nacionais ( ) Internacionais 

Distribuição e Acesso ( ) Acesso Universal Livre ( ) Venda Comercial 

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

TRABALHOS PUBLICADOS NOS ANAIS DE EVENTOS:  

Autores (nome completo)*  

Apresentadores (nome)  

Título do Trabalho  

Título do evento  

Título dos Anais  

Natureza  ( ) Trabalho completo, ( ) Resumo,  
( ) Resumo Expandido 

Edição / Número dos Anais/ 
Volume 

 

País   

ISBN  

Número da página inicial   

Número da página final  

Cidade do evento  

Idioma   
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Divulgação ( ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio digital, 
( ) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) Vários 

URL Endereço eletrônico  

Observação Informação 
adicional 

 

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA: 

Autores (nome completo)*  

Título do Artigo  

Título do Jornal ou Revista   

Data da publicação, 
constando dia, mês e ano 

 

Número da Página Inicial  

Número da Página Final  

Idioma   

País   

Cidade da editora  

ISSN  

Divulgação ( ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio digital, 
( ) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) Vários 

URL Endereço eletrônico  

Observação  

Vinculada a Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

DEMAIS PUBLICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: 

Autores (nome completo)*  

Título da produção  

Nome da Editora   

Cidade da Editora/País  

Idioma   

Número de Páginas   

ISBN / ISSN  

Divulgação   ( ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio digital, 
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 ( ) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) Vários 
obrigatório 

URL Endereço eletrônico  

Observação Informação 
adicional 

Observação Informação adicional 

Vinculada a Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

- INFORME TRABALHOS NO PRELO, QUANDO HOUVER: 

Descreva as informações conforme o tipo de publicação seguindo os quadros 
anteriores. 

 

 

4- PRODUÇÕES TÉCNICAS 

Informar se foram realizadas ou organizadas alguma(s) das produções abaixo: 
a) Desenvolvimento de material didático ou instrucional: 
b) Cursos de curta duração ou palestras: Tema, Data, Carga Horária, Local, 
Cidade, Instituição Promotora, Nível (Extensão, Aperfeiçoamento, 
Especialização, Outro), Docente ou Organizador, Horas de duração, forma de 
divulgação: 
c) Organização de eventos (todas as informações sobre o evento): 
d) Programa de rádio ou tv: Natureza, emissora, tema, data, local e duração: 
e) Editoria: 
f) Organização de Livro: 
g) Lives 
h) Demais atividades técnicas que considere relevantes 
 
Obs. A cada atividade técnica realizada, informar se está vinculada ao Projeto 
de Pesquisa ou Extensão. 
 

Atividade:  

Título: 

Organizador (  ) Participante (  ) Outro:______________________________ 

Público alvo: 

Instituição e Local de realização: 

Finalidade: 

Resumo da atividade: 

URL:  

Demais informações necessárias 
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5 -  DEMAIS INFORMAÇÕES DA SUA ATUAÇÃO COMO 
DISCENTE/MESTRANDO, QUE CONSIDERE RELEVANTE INFORMAR: 

 

 

6 - AVALIAÇÃO  

a) Escreva como o Programa contribuiu para a sua formação acadêmica. 

 

b) Descreva o que considera como fortes no programa: 

 

c) Descreva em quais pontos o programa pode melhorar: 

 

d) Outra avaliação que julgar importante para contribuir com a melhoria na 
qualidade do Programa. 

 

e) Descreva como você avalia a contribuição do PPGEFB para sua prática 
profissional? 

 

 
O PPGEFB agradece a sua colaboração!! 
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MEMORIAL COLETA CAPES  PPGEFB 

ALUNOS EGRESSOS  
PERÍODO DAS INFORMAÇÕES: JANEIRO A DEZEMBRO/20__ 

 

O PPGE realiza anualmente uma avaliação de suas atividades formativas, 
para isso, solicitamos informações que consideramos importantes para 
esse processo. A partir de suas respostas poderemos identificar ações do 
programa que precisam ser consolidadas ou modificadas para melhorar a 
qualidade de nosso trabalho juntos aos estudantes, professores e 
comunidade externa. Assim, pedimos que responda as questões abaixo e, 
principalmente, mantenha o seu Currículo lattes  atualizado com as 
mesmas informações aqui descritas. Sua participação é muito importante 
para continuarmos seguindo na formação de pesquisadores.  

Obrigada!   

 
 

1- INFORMAÇÕES PESSOAIS: 

Nome completo: 

Período de permanência no Programa:  

Endereço residencial completo: 

Telefone para contato: 

E-mail: 

Local de Trabalho e Função: 

Carga horária semanal: 

Tipo de vínculo (Efetivo, CLT, contratado...): 

Descreva as atividades realizada no âmbito profissional: 

 
 

2 – ATUAÇÃO PROFISSIONAL QUANDO INGRESSOU NO PPGEFB: 

a) Área de atuação: 

b) Local (instituição/empresa e cidade): 

c) Carga horária semanal: 

d) Tipo de vínculo (efetivo, colaborador etc.): 

e) Função/período: 

 
 

3 - APÓS A TITULAÇÃO NO PROGRAMA 

Houve Alteração Na Atuação Profissional? (  ) SIM (  ) NÃO 

Se a resposta for sim, informe: 

a) Área de atuação: 
 

b) Local (instituição/empresa e cidade): 
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c) Carga horária semanal: 
 

d) Tipo de vínculo (efetivo, colaborador etc.):  

e) Função/período: 

 
 
 

4 – PUBLICAÇÕES. 

Informe as publicações realizadas após a defesa que têm relação com os 
resultados da sua dissertação. 
Acrescente novo quadro se necessário. 
*Importante: 
1- Informações dos coautores: a) Quando se tratar de coautores externos 
ao Programa, além do nome completo, informar também o número do CPF, o 
e-mail e a titulação (nível, ano, área de conhecimento e instituição) b) Quando 
se tratar de coautores alunos da graduação, além do nome completo, informar 
também o número do CPF, o e-mail e a data da matrícula. 
2 - É necessário que seja entregue 01 (um) exemplar dos livros ou capítulos 
de livros impressos na Coordenação do Programa para digitalização e 
posterior anexo na Plataforma Sucupira.  
 

 
 

ARTIGOS EM PERIÓDICO: 

Autores (nome completo)*  

Título do Artigo  

Título do Períódico  

ISSN  

Editora/Cidade  

Volume  

Fasciculo E Série  

Nº da página inicial  

Nº da página final  

Idioma  

divulgação (impresso, digital 
etc.) 

 

URL  

Observação  

DOI  

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 
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LIVRO E/OU CAPÍTULO DE LIVRO 

Autores (nome completo)*  

Título da obra  

Título do capítulo (quando 
for o caso) 

 

nº ISBN OU ISSN  

nº total de páginas da obra  

nº de páginas de 
contribuição na obra 
(quando for capítulo) 

 

Tipo de divulgação  ( ) impressa ( ) digital 

URL  

Idioma ( ) Nacional ( ) Estrangeiro ( ) multilíngue  

Cidade/País de publicação  

Natureza da obra ( ) Coletânea ( ) Coleção ( )Dicionário ( ) obra 
única ( ) enciclopédia ( ) anais de congresso 

Natureza do conteúdo ( ) didática ( ) técnica/manual ( ) resultado de 
projeto de pesquisa ( ) relato profissional 

Tipo de Contribuição na obra ( ) capítulo ( ) verbete ( ) apresentação ( ) 
introdução ( ) prefácio ( ) posfácio ( ) obra 
completa 

Editora/tipo  

Financiamento ( ) Própria Editora, ( ) Edital de Fomento, 
 ( ) Agência de Fomento Nacional, ( ) Agência 
de Fomento Internacional, ( ) Associação 
Científica e/ou 
Profissional, ( ) Parceria com Organização, ( ) 
Outro 

Financiamento (quando 
houver) 

 

Conselho Editorial ( ) Membros Nacionais ( ) Internacionais 

Distribuição e Acesso ( ) Acesso Universal Livre ( ) Venda Comercial 

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

TRABALHOS PUBLICADOS NOS ANAIS DE EVENTOS:  

Autores (nome completo)*  

Apresentadores (nome)  

Título do trabalho  
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Título do evento  

Título dos Anais  

Natureza  ( ) Trabalho completo, ( ) Resumo,  
( ) Resumo Expandido 

Edição / Número dos Anais/ 
Volume 

 

País   

ISBN  

Número da página inicial   

Número da página final  

Cidade do evento  

Idioma   

Divulgação ( ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio digital, 
( ) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) Vários 

URL Endereço eletrônico  

Observação Informação 
adicional 

 

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA: 

Autores (nome completo)*  

Título do Artigo  

Título do Jornal ou Revista   

Data da publicação, 
constando dia, mês e ano 

 

Número da Página Inicial  

Número da Página Final  

Idioma   

País   

Cidade da editora  

ISSN  

Divulgação ( ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio digital, 
( ) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) Vários 

URL Endereço eletrônico  

Observação  

Vinculada a Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 
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OUTRAS PUBLICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: 

Autores (nome completo)*  

Título da produção  

Nome da Editora   

Cidade da Editora/País  

Idioma   

Número de Páginas   

ISBN / ISSN  

Divulgação  
 

 (  ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio 
digital, ( ) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) 
Vários obrigatório 

URL Endereço eletrônico  

Observação Informação 
adicional 

Observação Informação adicional 

Vinculada a Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 

 

 INFORME TRABALHOS NO PRELO, QUANDO HOUVER: 

Descreva as informações conforme o tipo de publicação seguindo os quadros 
anteriores. 

 

 
 

5- PRODUÇÕES TÉCNICAS 

Informar se foram realizadas ou organizadas alguma(s) das produções abaixo: 
a) Desenvolvimento de material didático ou instrucional: 
b) Cursos de curta duração ou palestras: Tema, Data, Carga Horária, Local, 
Cidade, Instituição Promotora, Nível (Extensão, Aperfeiçoamento, 
Especialização, Outro), Docente ou Organizador, Horas de duração, forma de 
divulgação: 
c) Organização de eventos (todas as informações sobre o evento): 
d) Programa de rádio ou tv: Natureza, emissora, tema, data, local e duração: 
e) Editoria: 
f) Organização de Livro: 
g) Lives 
h) Demais atividades técnicas que considere relevantes 
 
Obs. A cada atividade técnica realizada, informar se está vinculada ao Projeto 
de Pesquisa ou Extensão. 
 

Atividade:  
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Título: 

Organizador (  ) Participante (  ) Outro:______________________________ 

Público alvo: 

Instituição e Local de realização: 

Finalidade: 

Resumo da atividade: 

URL:  

Demais informações necessárias 

 

(  ) Não houve socialização dos resultados. Por quê? 

 

 
  

6 - PUBLICAÇÃO EM COAUTORIA COM O SEU ORIENTADOR OU OUTRO 
PROFESSOR DO PROGRAMA 

(  ) SIM (  ) NÃO 

Autores (nome completo)  

Título do Artigo  

Título do Jornal ou Revista   

Data da publicação, 
constando dia, mês e ano 

 

Número da Página Inicial  

Número da Página Final  

Idioma   

País   

Cidade da editora  

ISSN  

Divulgação ( ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio digital, 
( ) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) Vários 

URL Endereço eletrônico  

Observação  

Vinculada a Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao seu trabalho de 
dissertação 

( ) Sim ( ) Não 

 

7. ESTÁ VINCULADO A UM GRUPO DE PESQUISA ATUALMENTE? 

(  ) SIM (  ) NÃO 

Nome do Grupo: 

Instituição 

URL (se houver):  

Descrição do Grupo  
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8 - JÁ PRESTOU SELEÇÃO PARA O DOUTORADO? 

a) (  ) sim, mas não fui aprovado 

b) (  ) Sim, fui aprovado e estou cursando. Informe:  
-  Programa: 
- Universidade:  
- Ano de ingresso: 
- Ano da defesa: 

c) (  ) não prestei seleção 
Justifique: 
 

d) (  ) não tenho interesse 
Justifique: 
 

 
 

9 – QUAIS SÃO AS SUAS SUGESTÕES PARA QUE OS ALUNOS 
EGRESSOS MANTENHAM O VÍNCULO COM O PROGRAMA? 

 

 
  

10 - AVALIAÇÃO  

b) Escreva como o Programa contribuiu para a sua formação acadêmica. 

 

b) Descreva o que considera como fortes no programa: 

 

c) Descreva em quais pontos o programa pode melhorar: 

 

d) Outra avaliação que julgar importante para contribuir com a melhoria na 
qualidade do Programa. 

 

e) Descreva como você avalia a contribuição do PPGEFB para sua prática 
profissional? 

 

 
 
 
 
O PPGEFB agradece a sua colaboração!! 
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MEMORIAL COLETA CAPES  PPGEFB 

DOCENTES DO PPGEFB 
PERÍODO DAS INFORMAÇÕES: JANEIRO A DEZEMBRO/20__ 

 

O PPGE realiza anualmente uma avaliação de suas atividades formativas, 
para isso, solicitamos informações que consideramos importantes para 
esse processo. A partir de suas respostas poderemos identificar ações 
do programa que precisam ser consolidadas ou modificadas para 
melhorar a qualidade de nosso trabalho juntos aos estudantes, 
professores e comunidade externa. Assim, pedimos que responda as 
questões abaixo e, principalmente, mantenha o seu Currículo lattes  
atualizado com as mesmas informações aqui descritas. Sua participação 
é muito importante para continuarmos seguindo na formação de 
pesquisadores.  

Obrigada!   
 
 

DOCENTE 

Nome: 

 

QUANTITATIVO DO DOCENTE  

Quantidade de Orientações 

Pós-Doutorado sem bolsa: 

Doutorado: 

Mestrado: 

Iniciação científica PIBIC (informar agência financiadora): 

Iniciação científica PICV: 

Extensão (informar agência financiadora): 

Extensão voluntária/sem bolsa:  

PIBID 

Residência pedagógica: 

Monitorias de ensino: 

Supervisão de estágio (graduação): 

Trabalhos de conclusão de curso:  

Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso na graduação: 

 

Atuação na Graduação  

Quantidade de Disciplinas na Graduação: 

Nome das Disciplinas na graduação: 
 
 

Carga horária total das disciplinas ministradas na Graduação: 

Carga Horária Anual na Graduação:  

Ensino à Distância:  
Relate se houve atividades realizadas de ensino à distância. (P. ex.: uso da plataforma 
moodle, cursos, palestras, etc.)  Informe o link de acesso: 
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AFASTAMENTO DOCENTE (20__) 

Houve afastamento em 20__? 

Descreva o tipo de afastamento e atividades desenvolvidas: 

Início do Afastamento:  

Fim do Afastamento:  

 

 

PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

Descreva o(s) projeto(s) de pesquisa/extensão e participantes (discentes da 
graduação e pós-graduação do PPGE ou outro).  
Importante: 
Informações adicionais sobre os participantes nos Projetos:  
a) Quando se tratar de participantes externos, além do número do CPF, informe o e-
mail e a titulação: nível, ano, área de conhecimento e instituição.  
b) Quando se tratar de alunos da graduação, além do número do CPF, informe o e-
mail e a data da matrícula. 
c) Os projetos devem estar registrados no currículo lattes e com informações 
idênticas. 

 

Pesquisa 

Projeto 1 - Título do Projeto:  

Nome 
completo dos 
participantes  

CPF Vínculo e instituição 
Graduação; Pós-
graduação ou 
Participante externo 

Data da 
matrícula 
(alunos da 
graduação) 

E-mail 

     

     

     

     

     

     

Descrição do Projeto: 

 

Financiamento: (  ) sim   (  ) não 

Informe o número da chamada ou Edital:  

Valor: 

Agência de financiamento: 

Concluído ou em andamento? 

Data de início: 
Data de término (quando for o caso): 

 

Projeto 2 -Título do Projeto:  

Nome 
completo dos 

CPF Vínculo e instituição 
Graduação; Pós-

Data da 
matrícula 

E-mail 



                                                                                                                                                                
Campus de Francisco Beltrão - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG 

Centro de Ciências Humanas/CCH 

Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado/PPGEFB 

Telefone: (46) 3520-4841 

 
participantes  graduação ou 

Participante externo 
(alunos da 
graduação) 

     

     

     

     

     

     

     

Descrição do Projeto: 

 

 

Financiamento: (  ) sim   (  ) não 

Informe o número da chamada ou Edital:  

Valor: 

Agência de financiamento: 

Concluído ou em andamento? 

Data de início: 
Data de término (quando for o caso) 

 
 

Extensão 

Projeto 1 - Título do Projeto:  

Nome completo 
dos 
participantes  

CPF Vínculo e instituição 
Graduação; Pós-
graduação ou 
Participante externo 

Data da 
matrícula 
(alunos da 
graduação) 

E-mail 

     

     

     

     

     

     

     

Descrição do Projeto: 

 

Financiamento: (  ) sim   (  ) não 

Informe o número da chamada ou Edital:  

Valor: 

Agência de financiamento: 

Concluído ou em andamento? 

Data de início: 
Data de término (quando for o caso) 

 

Projeto 2 -Título do Projeto:  

Nome CPF Vínculo e instituição Data da E-mail 
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completo dos 
participantes  

Graduação; Pós-
graduação ou 
Participante externo 

matrícula 
(alunos da 
graduação) 

     

     

     

     

     

     

     

Descrição do Projeto: 

 

Financiamento: (  ) sim   (  ) não 

Informe o número da chamada ou Edital:  

Valor: 

Agência de financiamento: 

Concluído ou em andamento? 

Data de início: 
Data de término (quando for o caso) 

 
 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O(S) GRUPO(S) DE PESQUISA QUE PARTICIPA 

Importante: 

Caso participe de redes de pesquisa acrescentar um novo quadro. 

Nome do grupo: 

Data de criação do Grupo: 

Data do seu Ingresso: 

Membros CPF Nível de formação Ano de 
formação 

Instituição 

     

     

     

     

Possui laboratório: (    ) sim   (   ) não  

URL: 

Mobiliários e equipamentos existentes. 

 

Possui Laboratório? Se sim, descreva as ações realizadas e os usuários do 
laboratório 

 

 
 

INDICADORES DE INTEGRAÇÃO COM A GRADUAÇÃO 

Descreva as ações realizadas que demonstrem o nível de articulação entre o 
Programa e os cursos de graduação da instituição, fornecendo evidências de 
contribuições do PPGEFB para a melhoria da formação no nível da graduação.  
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Informar se foram realizadas ou organizadas: palestras, cursos, minicursos, projetos 
de ensino, participação ou organização de lives. Em cada caso informar: título, local, 
instituição organizadora, público e finalidade. 

Atividade:  

Título: 

Organizador (  ) Participante (  ) Outro:______________________________ 

Público alvo: 

Instituição e Local de realização: 

Finalidade: 

Resumo da atividade: 

URL:  

 
 

 
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS DE FORMAÇÃO 

Relate as atividades que organizou ou participou na graduação ou grupos de pesquisa 

que considera relevantes para o Programa e contribuem para a formação. 

 
 

 

IMPACTO NA SOCIEDADE  

Descreva as ações (projetos de pesquisa, ensino ou extensão) ou publicações que 
apresentem: 
a) Inovação da produção intelectual: originalidade ou ineditismo da pesquisa; 
recorte temático que privilegia temas pouco estudados; utilização de novas 
metodologias; difusão da produção em diferentes meios;  
b) Abrangência local, regional, nacional ou internacional, de acordo com os 
objetivos das pesquisas realizadas no âmbito do Programa; 
c) Avanço da presença da área de educação no contexto da pesquisa científica 
no Brasil e no mundo; 
d) Caráter estratégico para a formação e qualificação do profissional da área de 
educação 

 

 

IMPACTO NA SOCIEDADE: RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES 

PERMANENTES 

Descreva se houve: 
Participação em diretorias e/ou comitês científicos de associações acadêmicas, 
comissões, comitês, consultorias ad-hoc em agências de fomento internacionais, 
nacionais ou regionais de pesquisa ou avaliação, comissões editoriais de periódicos 
qualificados ou comissões científicas de eventos de caráter internacional, nacional ou 
regional. 

 

 

IMPACTO ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL DO PROGRAMA 
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Descreva informações sobre ações, projetos (extensão e pesquisa), produção de 
materiais didáticos e instrucionais e resultados que indiquem os impactos sociais, 
culturais ou econômicos, do Programa, incluindo transferência de conhecimento para 
segmentos sociais específicos.  
a) Impacto e relevância econômica: disseminação de tecnologias educacionais; 
aprimoramento dos processos educacionais nas instituições e sistemas públicos, 
privados e do terceiro setor; 
b) Impacto e relevância social: transferência de conhecimentos sobre educação 
visando à resolução de questões sociais e à qualificação da experiência da cidadania; 
contribuição para a formação de educadores e pesquisadores da educação, que 
atuam de modo socialmente significativo; 
c) Impacto e relevância cultural: contribuição para a melhoria da educação básica 
e da educação superior, por meio de propostas inovadoras de ensino, produção de 
material didático, atividades de pesquisa e intervenção social, formação de recursos 
humanos para o desenvolvimento educacional e cultural para a formulação de 
políticas educacionais, para a ampliação do acesso e da qualidade da educação. 

 

 

SOLIDARIEDADE E NUCLEAÇÃO  

Descreva se houve  ações, programas, projetos que indiquem nucleação, 
intercâmbios sistemáticos, integração e solidariedade com outros 
Programas/Instituições: participação em projetos de cooperação entre PPG, com 
níveis de consolidação diferentes, voltados para a inovação da pesquisa ou o 
desenvolvimento da pós-graduação em diferentes regiões ou sub-regiões 
geográficas, colaborando com a redução de assimetrias (Atuação de Prof. Visitante, 
Participação em MINTER/DINTER, turmas fora de sede, ou similares) 
Descreva as ações que considera que dão visibilidade ao PPGEFB 
Aponte também a participação de egressos na nucleação de novos programas de 
Pós-graduação e egressos que atuem em cursos de graduação em outras IES. 

 

 

IMPACTO NA SOCIEDADE: ABRANGÊNCIA INTERNACIONAL  

Descreva se houve: 

a) Desenvolvimento de projetos de pesquisa com financiamento internacional; 

b) Realização de projetos de pesquisa com equipes internacionais; 

c) Participação em projetos de pesquisa no exterior; 

d) Publicação de docente, discente ou egressos em veículos de circulação 

internacional; 

e) Publicação de docente, discente ou egressos em coautoria com 

pesquisadores estrangeiros; 

f) Produtos envolvendo docentes permanentes e discentes do PPGEFB que 

sejam resultados do desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceira 

com instituições estrangeiras; 

g) Realização de estágio de pós-doutorado internacional; 
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h) Realização de atividades acadêmicas no exterior (missão de curta duração, 

docência, bancas, seminários, comissões, processos seletivos, etc)  

i) Organização de eventos internacionais; 

j) Editoria de periódicos internacionais; 

k) Coordenação de associações ou redes internacionais de pesquisadores. 

 

 

IMPACTO NA SOCIEDADE: POLÍTICA DE INSERÇÃO SOCIAL 

Descreva se houve: 
a) Priorização de temáticas locais e/ou regionais nos trabalhos de conclusão dos 

mestrandos; 
b) Participação em redes nacionais de pesquisa; 
c) Parceria com as redes de educação básica; 
d) Assessorias e consultorias; 
e) Organização de eventos; 
f) Ações de interiorização; 
g) Articulação com movimentos sociais. 

 

 

EGRESSOS 

a) Indique até cinco egressos, considerados de destaque, considerando: área de 

atuação; inserção no mercado de trabalho; assunção de postos de liderança na 

administração pública ou na sociedade civil; continuidade de estudos. 

b) Indique até cinco produções intelectuais mais importantes dos egressos. 

c) Descreva se houve alguma atividade não contemplada nos itens acima. 

 

 

 

PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: 

Informe as publicações realizadas durante o ano. 
Acrescente novo quadro se necessário. 
*Importante: 
1- Informações dos coautores:  
a) Quando se tratar de coautores externos ao Programa, além do nome 
completo, informar também o número do CPF, o e-mail e a titulação (nível, ano, 
área de conhecimento e instituição)  
b) Quando se tratar de coautores alunos da graduação, além do nome 
completo, informar também o número do CPF, o e-mail e a data da matrícula. 
2 - É necessário que seja entregue 01 (um) exemplar dos livros ou capítulos 
de livros impressos na Coordenação do Programa para digitalização e 
posterior anexo na Plataforma Sucupira.  



                                                                                                                                                                
Campus de Francisco Beltrão - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG 

Centro de Ciências Humanas/CCH 

Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado/PPGEFB 

Telefone: (46) 3520-4841 

 
 

PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS 

Autores (nome completo)*  

Título do artigo  

Título do periódico  

ISSN  

Editora/cidade  

Volume  

Fascículo e série  

Nº da página inicial  

Nº da página final  

Idioma  

Divulgação (impresso, digital etc.)  

URL  

Observação  

DOI  

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao trabalho final de 
dissertação do orientando 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

LIVRO E/OU CAPÍTULO DE LIVRO 

Autores (nome completo)*  

Título da obra  

Título do capítulo (quando for o 
caso) 

 

nº ISBN OU ISSN  

nº total de páginas da obra  

nº de páginas de contribuição na 
obra (quando for capítulo) 

 

Tipo de divulgação  ( ) impressa ( ) digital 

URL  

Idioma ( ) Nacional ( ) Estrangeiro ( ) multilíngue  

Cidade/País de publicação  

Natureza da obra ( ) Coletânea ( ) Coleção ( )Dicionário ( ) obra 
única ( ) enciclopédia ( ) anais de congresso 

Natureza do conteúdo ( ) didática ( ) técnica/manual ( ) resultado de 
projeto de pesquisa ( ) relato profissional 

Tipo de Contribuição na obra ( ) capítulo ( ) verbete ( ) apresentação ( ) 
introdução ( ) prefácio ( ) posfácio ( ) obra 
completa 

Editora/tipo  

Financiamento ( ) Própria Editora, ( ) Edital de Fomento, 
 ( ) Agência de Fomento Nacional, ( ) Agência de 
Fomento Internacional, ( ) Associação Científica 
e/ou 
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Profissional, ( ) Parceria com Organização, ( ) 
Outro 

Financiamento (quando houver)  

Conselho Editorial ( ) Membros Nacionais ( ) Internacionais 

Distribuição e Acesso ( ) Acesso Universal Livre ( ) Venda Comercial 

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao trabalho final de 
dissertação do orientando 

( ) Sim ( ) Não 

 

TRABALHOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS:  

Autores (nome completo)*  

Apresentadores  

Título do Trabalho  

Título do evento  

Título dos Anais  

Natureza  ( ) Trabalho completo, ( ) Resumo,  
( ) Resumo Expandido 

Edição / Número dos Anais/ 
Volume 

 

País   

ISBN  

Número da página inicial   

Número da página final  

Cidade do evento  

Idioma  
 

 

Divulgação ( ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio digital, ( 
) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) Vários 

URL Endereço eletrônico  

Observação Informação adicional  

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao trabalho final de 
dissertação do orientando 

( ) Sim ( ) Não 

 
 
 

ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA: 

Autores (nome completo)*  

Título do Artigo  

Título do Jornal ou Revista   

Data da publicação, constando 
dia, mês e ano 

 

Número da Página Inicial  

Número da Página Final  

Idioma   
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País   

Cidade da editora  

ISSN  

Divulgação ( ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio digital, ( 
) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) Vários 

URL Endereço eletrônico  

Observação  

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao trabalho final de 
dissertação do orientando 

( ) Sim ( ) Não 

 
 

DEMAIS PUBLICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS: 

Autores (nome completo)*  

Título da produção  

Nome da Editora   

Cidade da Editora/País  

Idioma   

Número de Páginas   

ISBN / ISSN  

Divulgação  
 

( ) Impresso, ( ) Meio magnético, ( ) Meio digital, ( 
) Filme, ( ) Hipertexto, ( ) Outro, ( ) Vários 
obrigatório 

URL Endereço eletrônico  

Observação Informação adicional Observação Informação adicional 

Vinculada com o Projeto de 
Pesquisa ou Extensão  

( ) Sim ( ) Não 
Qual? 

Vinculada ao trabalho final de 
dissertação do orientando 

( ) Sim ( ) Não 

 

INFORME TRABALHOS NO PRELO QUANDO HOUVER: 

Descreva as informações conforme o tipo de publicação seguindo os quadros 
anteriores. 

 
 

PRODUÇÕES TÉCNICAS 

Informar se foram realizadas ou organizadas alguma(s) das produções abaixo: 
a) Apresentação de trabalhos (caso não tenha informado no item acima 4.3): 
b) Desenvolvimento de material didático ou instrucional: 
c) Cursos de curta duração ou palestras: Tema, Data, Carga Horária, Local, Cidade, 
Instituição Promotora, Nível (Extensão, Aperfeiçoamento, Especialização, Outro), 
Docente ou Organizador, Horas de duração, forma de divulgação: 
d) Participação em Eventos (todas as informações sobre o evento): 
e) Organização de eventos (todas as informações sobre o evento): 
f) Programa de rádio ou tv: Natureza, emissora, tema, data, local e duração: 
g) Editoria: 
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h) Organização de Livro: 
i) Demais atividades técnicas: Assessoria, Avaliador Ad hoc, Coordenações, entre 
outros. 
Obs. Informe em cada atividade técnica, se está vinculada a algum Projeto de 
Pesquisa ou Extensão. Se estiver vinculado, informe o Projeto. 
Importante: Escolha até 05 produções técnicas que considera mais relevantes em 
2020, e preencha para estas, os formulários anexos no e-mail. 

Atividade:  

Título: 

Organizador (  ) Participante (  ) Outro:______________________________ 

Público alvo: 

Instituição e Local de realização: 

Finalidade: 

Resumo da atividade: 

 

URL:  

Demais informações necessárias 

 
 
 

AUTOAVALIAÇÃO 

c) Descreva os pontos que considera como fortes no programa: 

 

b) Descreva em quais pontos o programa pode melhorar: 

 

c) Descreva ações que considera importantes no planejamento futuro do PPGEFB 

 


