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1. Memorando de solicitação de credenciamento informando, entre outros, sua 
titulação máxima, linha de pesquisa em que pretende se inserir, Unidade de Ensino 
de Origem, e declaração da ciência das responsabilidades quanto ao atendimento 
aos critérios de produção de acordo com o Documento da área de História da 
CAPES e do PPGH/UFSM. Este Memorando deve ser dirigido para a 
Coordenação do PPGH, conjuntamente com as demais documentações. 

2. Memorial Descritivo contendo: 
2.1 Produção dos últimos 3 anos : Publicações e Apresentação de Trabalhos de 

acordo com os Critérios para Admissão de Novos Docentes nos Quadros do 
PPGH.  Anexar cópia de comprovantes. 

2.2 Experiência como orientador (a), indicando nome do(a) orientando(a), título do 
trabalho e categoria (Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso em 
níveis de Graduação e/ou de Pós-Graduação), data e curso. 

2.3 Número do Registro do Projeto de Pesquisa no SIE-UFSM. Anexar cópia do 
comprovante. 

2.4 Nome do Grupo de Pesquisa do CNPq ao qual está vinculado. Anexar cópia de 
comprovante. 

3. Plano de Trabalho para os próximos 3 anos , contendo: 
3.1 Projeto de Pesquisa (vínculo com a área de concentração e linha de pesquisa 

do PPGH). Anexar cópia. 
3.2 Planejamento da sua produção/publicação para os próximos 3 anos (incluindo  

o presente ano), conforme o estabelecido nos critérios de produtividade do 
PPGH. 

3.3 Previsão de Atividades para os próximos 3 anos (seminários, participação em 
grupo de pesquisa,  atividades internacionais, projetos institucionais e 
interinstitucionais, ações de integração da graduação com a pós-graduação, 
entre outros). 

3.4 Proposta prévia de Seminário e/ou temática para integrar programa de 
disciplina/ seminário já existente.   

    4.  Currículo Lattes. 

    5.  Outras Informações que considerar relevante. 



     

 


