
 
PRODUÇÃO TÉCNICA 

 
Considerando que a Produção Técnica é resultado de diversas atividades          

acadêmicas e profissionais, com geração de variados tipos de informação e com aplicações             
diversas e que a realização de trabalhos técnicos requer a aplicação de conhecimentos e a               
realização de pesquisas, o PPGSAS propõe o presente regulamento para a produção            
técnica dos seus mestrandos.  

 
.  

DAS FINALIDADES 
 
Art. 1o O Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis          

- PPGSAS, da Universidade do Vale do Taquari - Univates, vinculado à Pró-Reitoria de              
Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (Propex), tendo por base seu regimento, prevê, no            
Art. 22, alínea V, a produção técnica dos discentes, de acordo com a descrição no               
Documento da Área Interdisciplinar da CAPES, como componente curricular obrigatório          
para obtenção do título de Mestre em Sistemas Ambientais Sustentáveis. 

 
 

DAS CATEGORIAS 
 
Art. 2o Será considerado Produção Técnica para o PPGSAS as seguintes           

categorias de atividades de responsabilidade do aluno: 
 

Categoria Natureza 

Serviços técnicos Assessoria 
Consultoria 
Parecer 

Elaboração de Projeto 
Relatório Técnico 

Cartas, mapas ou similares Aerofotogrametria 
Carta geográfica 

Fotograma 
Mapa 

Curso de curta duração Aperfeiçoamento 
Especialização 

Extensão 

Desenvolvimento de aplicativo Computacional Multimídia (blog, 
página na internet etc) 

Desenvolvimento de material 
didático e instrucional 

Produto educacional Cartilha e material 
informativo 
 

Desenvolvimento de produto Aparelhos 
Instrumentos 
Equipamentos 

Fármacos 
Produtos Biológicos 
Modelo de utilidade 

Desenvolvimento de técnica Analítica 
Instrumental 
Processual 

Pedagógica 
Terapêutica 
 



Organização de eventos Congresso 
Simpósio 
Seminário 

Workshop 
Semana Acadêmica 
Curadoria 

Programa de rádio e TV, 
jornais 

Entrevista 
Mesa redonda 

Comentário 
Artigos de opinião 

Apresentação de trabalho Congresso 
Seminário 
Conferência 
Simpósio 
Semana Acadêmica 

Comunicação em 
evento 
Apresentação oral 
Apresentação de 
pôster 

 
DA FORMA DE COMPROVAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 
Art. 3o Para comprovação da atividade técnica será necessário protocolar, de           

acordo com as normativas do Regimento do PPGSAS, com ciência do orientador, um relato              
da produção, em uma lauda, e a comprovação de veiculação do mesmo, na forma de               
atestado, certificado ou anais ou o produto completo, quando for o caso. 

 
Art. 4o Para dar visibilidade à produção técnica, o PPGSAS organizará um            

repositório no ambiente virtual do curso onde disponibilizará o relato encaminhado e,            
quando for o caso, o produto técnico na íntegra.  

 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 5. Compete ao Conselho do PPGSAS, aprovar a produção técnica bem            
como os casos omissos. 

 
Art. 6. A presente Resolução entra em vigor a partir da data de sua              

assinatura, sendo revogadas as disposições em contrário. 
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