EDITAL nº 037/2021
DISSERTAÇÃO DESTAQUE DO PPGEDU 2021
1 OBJETIVO
Reconhecer e premiar as Dissertações de Mestrado de destaque, defendidas no
Programa de Pós-Graduação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões, na área de concentração em Educação, de forma a estimular a constante busca
pela excelência na pesquisa, concedendo-se um Prêmio Dissertação Destaque URIPPGEDU 2021.
2 ELEGIBILIDADE DAS INSCRIÇÕES
2.1.São elegíveis as Dissertações de Mestrado defendidas entre 01/10/2020 e 31/12/2021
na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões no Programa de Pósgraduação – Mestrado e Doutorado em Educação em cada uma das três linhas de
pesquisa, a saber: (1) Formação de Professores, Saberes e Práticas Educativas; (2)
Políticas Públicas e Gestão da Educação; (3) Processos Educativos, Linguagens e
Tecnologias.
2.2. O trabalho de Dissertação, para ter sua inscrição ao Prêmio Destaque, deve ter sido
concluído no prazo de vigência do curso tal como prevê o Regimento Interno do
Programa.
2.3. A inscrição do trabalho deve ser acompanhada de carta de concordância do
orientador(a).
2.4. Será homologada a inscrição do trabalho de Dissertação que tenha entregue sua
versão final até o ultimo dia de inscrição.
3 PREMIAÇÃO
O(A) autor(a) da Dissertação Destaque URI-PPGEDU e seu orientador receberão um
Certificado de Destaque e uma publicação em co-autoria na forma de ebook, a qual deve
atender a regras de publicação da Editora.
3.1 O não cumprimento do prazo estabelecido pela editora para entrega do material para
publicação decorrente do prêmio será considerado como desistência da premiação e
implicará a não publicação do texto pela editora

4 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
A submissão da dissertação ao Prêmio é condicionada à entrega da documentação
relativa ao processo de emissão e diploma de conclusão do Mestrado em Educação.
A documentação necessária é a seguinte:
a) Cópia eletrônica da dissertação em arquivo Word;
b) Resumo de 500 palavras, elaborado pelo autor, destacando os aspectos mais
relevantes do trabalho realizado;
c) Termo de Concordância do autor e do(s) orientador(es) para inscrição no concurso
conforme anexo (ANEXO A);
d) Listagem da produção intelectual derivada da dissertação, com comprovante de
publicação.
5 COMISSÃO JULGADORA
Os trabalhos serão avaliados por Comissão de Avaliação designada pela Coordenação do
Programa de Pós-graduação – Mestrado e Doutorado em Educação, e dois especialistas
da área de Educação extemos à URI.
6 CRITERIOS DE ANÁLISE
Os critérios de premiação deverão considerar:
a) Rigor científico do trabalho (30 pontos);
b) Relevância e impacto para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e
de inovação (30 pontos);
c) Valor agregado ao sistema educacional (20 pontos);
d) Produção intelectual derivada da dissertação (20 pontos).
Será selecionada a dissertação que obtiver o maior somatório de pontos.
Caso nenhuma dissertação atinja os patamares mínimos exigidos em cada critério de
premiação, pode-se decidir pela não atribuição do prêmio.
7 CALENDÁRIO
Inscrições na Secretaria do PPGEDU (também pode ser enviado por e-mail
ppgedu@uri.edu.br): até 02/02/2022
Julgamento: até 18/02/2022
Divulgação do resultado: 24/02/2022
Cerimônia Oficial de Premiação (Presencial): 10/03/2022

ANEXO A - Carta de Aceite e concordância do orientador

Apresentamos

o

texto-base

__________________________________________

da

dissertação

como

candidato

intitulada
à

possível

premiação de Dissertação Destaque conforme edital específico do Programa de Pósgraduação em Educação e declaramos nossa ciência e concordância quanto ao processo
de submissão e seleção para premiação e publicação. Comprometemo-nos a
fornecer/facilitar as condições necessárias para a realização das atividades relacionadas
à publicação.
Declaramos que somos co-responsáveis pela veracidade, ideias, discussões e
imagens apresentadas no texto da dissertação.
Declaramos, por fim, que cedemos, desde já, a utilização do texto, nome do(s)
autor(es) e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de promoção
institucional do ebook de que este Edital trata caso o texto seja eleito Dissertação
Destaque.

Frederico Westphalen, ____, _______________ de 20___.

_______________________________________________
Professor Orientador (nome e assinatura)

_______________________________________________
Aluno egresso (nome e assinatura)

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

