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EDITAL Nº09/2020- PPGH/UNICENTRO

CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTES NO PPGH
QUADRIÊNIO 2021 – 2024

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História (PPGH)
da  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste,  UNICENTRO-PR,  no  uso  de  suas  atribuições,  e
considerando a Ata nº 17 – ASSEMBLEIA GERAL/PPGH, de 04 de agosto de 2020, torna público
a abertura do período de  credenciamento de  até 7  (sete)  DOCENTES  PERMANENTES no
PPGH, relativo ao quadriênio 2021-2024:

1. Do prazo

De 15 de setembro a 14 de novembro de 2020.

2. Do pedido

O  docente  deverá  formalizar  o  pedido  através  da  apresentação,  via  e-mail, de  uma
proposta de atuação no PPGH, contendo projeto de pesquisa, entre 12 e 21 páginas, e formulário
indicador de produção, adequados aos objetivos da área de concentração e da linha de pesquisa
em que pleiteia atuar.

3. Da avaliação

Será constituída uma comissão específica,  definida e homologada em Assembleia Geral,
para  emitir  parecer  circunstanciado  sobre  a  contribuição  do  docente  pretendente;  que  será
apreciado pelo colegiado do PPGH.

A avaliação das propostas de credenciamento de docentes no PPGH será  homologada
pelo colegiado do PPGH, levando em conta os seguintes critérios:

I - carga horária disponibilizada para o PPGH;
II - contribuição efetiva com a linha de pesquisa solicitante. 
III - dedicação à pesquisa na área de história;
IV – análise  do  currículo  do  proponente,  tendo  como  critério  norteador  a  produção

acadêmica  pertinente,  levando  em  conta,  particularmente  a  produção  a  partir  de  2017 e  os
seguintes critérios:

a) produção científica consubstanciada na publicação de livros, capítulos de livros e artigos
em revistas indexadas no sistema Qualis da CAPES;

b) experiência de orientação em iniciação científica, em trabalhos de conclusão de curso,
em pós-graduação Lato sensu e/ou Stricto sensu; 

c) compatibilidade entre a produção e a linha de pesquisa à qual o docente propõe se
vincular;

d) tempo decorrido desde a obtenção do título de doutor;
e) desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de história.
f)  registro atualizado do pesquisador  em grupo de pesquisa cadastrado no diretório  de

grupos de pesquisa do CNPq
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4. Do resultado

O resultado dos trabalhos da comissão será apreciado pelo colegiado que deliberará sobre 
o pedido de credenciamento ao PPGH, até 28 de Novembro de 2020.

Publique-se.

Irati, 24 de setembro de 2020. 

Oseias de Oliveira, 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu em História
PORT. Nº 52/2019-GR/UNICENTRO
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ANEXO I, DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES PERMANENTES NO
PPGH/UNICENTRO

FORMULÁRIO INDICADOR DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA (quadrienal - 2021-2024)
Tabela   Qualis  

NOME:

Publicações em periódicos e livro autoral (mínimo de 2,5 pontos)

Discriminação da atividade Quantidade Pontuação

Artigo publicado (ou no prelo)  em periódico científico indexado no
Qualis-CAPES) (de A e B1)

A = 1,5

B1 = 1,0 

Livro autoral de acordo com os critérios recomendados pela área
de História da Capes 1,5

Subtotal

Outras Atividades (mínimo de 3 pontos)

Projeto de pesquisa aprovado por agência de fomento. 1,0

Organização  de  livro  temático  de  acordo  com  os  critérios
recomendados pela área de História da Capes. 1,0

Organização de dossiê de revista com qualis. 0,5

Capítulo  de  livro  temático  de  acordo  com  os  critérios
recomendados pela área de História da Capes 

0,5

Livro didático 0,5

Publicações em periódicos indexados no Qualis  (B2 e B3) - limite
de 4 produções. 0,75

Publicações em periódicos indexados no Qualis  (B4 e B5) ou em
periódicos internacionais não credenciados no Qualis -  limite de 3
produções.

0,5

Publicações em anais de congresso nacional e internacional. 0,25

Função administrativa designada por portaria. 0,5 por
atividade

Coordenação de curso de graduação ou especialização. 0,5 por ano
de atividade

Subtotal

Atividade de Docência

Ministrar disciplina na Pós-graduação. 0,5 por
disciplina

Subtotal
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Atividades de Orientação (mínimo de 2 pontos)

Orientação  concluída ou em andamento  de I.C.  (mínimo de  2,0
pontos).

0,5

Orientação de mestrado/doutorado concluída. 1,0

Orientação de mestrado/doutorado em andamento. 1,0

Subtotal

TOTAL GERAL

Irati, ___ de ___________________ de 2020.

_________________________
Assinatura
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