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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal
de Mato Grosso vem tornar público edital com as condições e procedimentos do processo
de credenciamento de docentes permanentes.

Objeto
O credenciamento de docente para o quadro de professores do PPGHis/UFMT tem
como finalidade o preenchimento de 1 (uma) vaga destinada a suprir as necessidades da
linha de pesquisa Ensino de História, Patrimônio e Subjetividades.

Disposições gerais
a) O processo de credenciamento destina-se aos docentes portadores de título de
Doutor, obtido ou reconhecido junto a programas referendados pela CAPES;
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 PPGHis/UFMT, 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:
- Publicação de cinco produtos: sendo pelo menos três artigos, dos quais 2 em
estrato igual ou superior ao B2. Os dois produtos restantes podem ser nas seguintes
modalidades: artigo em qualquer estrato, livro autoral, capítulo de livro ou organização
de coletânea com conselho editorial.

Inscrições
A solicitação de credenciamento deverá ser encaminhada à Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em História, entre os dias 01 a 20 de março de 2017, devendo
ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) formulário
de
solicitação
http://ppghis.com/ppghis);

de

credenciamento

(disponível

em

b) cópia autenticada em cartório do Título de Doutor;
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 PROGRAMA. 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;

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/UFMT, o candidato que apresentar integralmente todos os itens exigidos e que
alcançar a maior pontuação no ítem “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 30 de março de 2017.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação
em História da UFMT.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2017.

Prof. Dr. Candido Moreira Rodrigues
Coordenador do Programa de Pós-graduação em História

Prof.Dr.Marcus Silva da Cruz
Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em História

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

