FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE GEOGRAFIA, HISTÓRIA E DOCUMENTAÇÃO (IGHD)
CREDENCIAMENTO PARA COMPOR O QUADRO DOCENTE DO PPGHIS
EDITAL Nº 01-2018

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal
de Mato Grosso vem tornar públicas as condições e procedimentos de abertura do processo
de credenciamento de docentes permanentes.
Objeto
O credenciamento de docente para o quadro de professores do PPGHIS tem como
finalidade o preenchimento de 1 (uma) vaga destinada a suprir as necessidades das
seguintes linhas de pesquisa:
Linha 1 – 01 (uma) vaga
Disposições gerais
a) O processo de credenciamento destina-se aos docentes portadores de título de
Doutor, reconhecido pelo MEC;
b) O credenciamento atenderá às disposições do Regimento Interno, ouvidas as
necessidades apresentadas pelo colegiado do PPGHIS-UFMT.
Dos requisitos
Para integrar o quadro docente do Programa de Pós-Graduação em História, o
professor deve atender os seguintes critérios:
1-Ter nos últimos quatro anos pelo menos uma orientação concluída numa das
seguintes modalidades: iniciação científica; trabalho de conclusão de curso de graduação;
monografia de especialização; dissertação de mestrado ou tese de doutorado.
2- Apresentar projeto de pesquisa a ser desenvolvido no Programa, com os
seguintes itens:
a) adequação à área de concentração História, Territórios e Fronteiras;
b) descrever e estabelecer relações diretas com a Linha de Pesquisa objeto do vínculo
pretendido;
c) apresentar claramente acervos e documentação a serem investigados;
d) definir o problema de pesquisa a ser desenvolvido;
3- Apresentar Plano de Trabalho a ser desenvolvido no Programa de PósGraduação em História durante o quadriênio, nos seguintes termos:
a) previsão de oferta de disciplinas no quadriênio, com a indicação das ementas;
b) planejamento de publicações;
c) disponibilidade para orientações;

d) previsão de participação em eventos acadêmicos;
e) disponibilidade para participação de comissões, colegiados e demais atividades
administrativas inerentes ao PPGHIS.
4- Apresentar produção bibliográfica referentes aos últimos quatro anos, nos
seguintes termos:
- O docente postulante deverá ter produzido no quadriênio que precede seu
ingresso o mínimo de 150 pontos, com ao menos um artigo em revista classificada em
estrato B2 ou superior.
4.1 – A pontuação a que se refere o item anterior tem por base os indicadores da áreas
de História, definidos a partir das diretrizes estabelecidas pelo Fórum de Coordenadores
de Pós-Graduação em História e das Comissões de Avaliações de Periódicos e de
Livros constituídas pela Coordenação de Área/CAPES.
Inscrições
A solicitação de credenciamento deverá ser encaminhada à Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em História, entre 02 e 06 de julho de 2018, devendo ser
acompanhada dos seguintes documentos:
a) formulário
de
solicitação
de
credenciamento
(disponível
em
http://ppghis.com/ppghis), indicando também a linha de pesquisa pretendida para o
vínculo;
b) cópia autenticada do Título de Doutor (a autenticação poderá ser feita no PPGHis
mediante a apresentação do documento original);
c) currículo Lattes, contendo comprovação da produção bibliográfica e das
orientações;
D) demais documentos constantes dos itens 2 e 3 “Dos requisitos”.
Seleção
O processo será realizado pela Comissão de Credenciamento, composta por três
docentes do PPGHIS-UFMT, sendo um de cada linha de pesquisa, designados pelo
colegiado do PPGHis. A seleção constará das seguintes etapas:
a) análise da documentação geral;
b) análise do Currículo Lattes;
c) análise do projeto de pesquisa;
d) análise do plano de atuação;
e) análise da produção apresentada
A seleção ocorrerá por meio da verificação do conjunto dos itens exigidos, cujo não
cumprimento integral de qualquer item caráter eliminatório. O único quesito que receberá
pontuação será o de “produção bibliográfica”. Será aceito como professor permanente no
PPGHIS, o candidato que apresentar integralmente todos os itens exigidos e que alcançar a
maior pontuação no item “produção bibliográfica”.

Resultado e homologação
A homologação do credenciamento ocorrerá em reunião do Colegiado do PPGHIS. O
resultado final da seleção será divulgado no dia 23 de julho de 2016.
O candidato que lograr o credenciamento passará a integrar o corpo docente do
PPGHis na condição de Professor Permanente e deverá cumprir os critérios de
recredenciamento ao final do quadriênio de forma proporcional a partir do semestre em que
ocorrer a sua entrada no programa.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em História da UFMT.

ANEXO I

FICHA INDIVIDUAL DO QUESITO PRODUÇÂO BIBLIOGRÁFICA
Nome do Candidato :
Número de
pontos
Assinatura dos 1o membro:
Membros da

2o membro:

Comissão

3o membro:

PUBLICAÇÕES (para cada item computado)

QUANTIDADE PONTUAÇÃO

Artigo em periódico Qualis A1

100

Artigo em periódico Qualis A2

80

Artigo em periódico Qualis B1

70

Artigo em periódico Qualis B2

55

Artigo em periódico Qualis B3

30

Artigo em periódico Qualis B4

20

Artigo em periódico Qualis B5

10

Capítulo de livro

75

Organização de livro

125

Livro autoral

300

TOTAL GERAL

TOTAL

