UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA-PPGH
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO AO QUADRO
DOCENTE DO PPGH
Visando a possível ampliação do quadro docente para o início do novo quadriênio, o
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), em reunião realizada no dia
04 de maio de 2016, aprovou a presente Chamada Pública Interna.
I - O prazo de recebimento da solicitação para credenciamento é de 1º até 29 de Julho de
2016. A documentação deverá ser entregue junto à Secretaria do PPGH, sala 104, do prédio
74-A, Campus da UFSM/CCSH, no horário de atendimento ao público. Telefone: (55) 3220
9549.
II - O(a) candidato(a) ao credenciamento poderá ser selecionado para a categoria de docente
permanente ou colaborador. Da mesma forma, o PPGH não se obriga a ter candidato
credenciado nesta Chamada Pública. Tal seleção, distribuição e/ou classificação tem por bases
critérios qualitativos e quantitativos que seguem a orientações da CAPES, as decisões e
normativas do PPGH/UFSM e o Regimento da UFSM.
III - Documentos obrigatórios que compõem a solicitação de credenciamento são:
a) Memorando para a Coordenação do PPGH/UFSM de solicitação de
CREDENCIAMENTO, especificando: nível que pretende atuar (somente mestrado ou
mestrado e doutorado), Linha (s) de Pesquisa(s), tempo disponível para o PPGH (de acordo
ao nível ou níveis que pretende atender), categoria (permanente ou colaborador), Unidade de
Ensino de origem; justificando sinteticamente tal proposição.
b) Declaração de ciência das responsabilidades quanto ao atendimento aos critérios de
produção de acordo com o Documento da área de História da CAPES e com as
normativas/critérios do PPGH/UFSM e da UFSM, bem como a carga horária disponível de
dedicação as atividades que envolvem o Pós-Graduação de História. Caso atue em outro PPG,
identifica-lo e a carga horária no mesmo;
c) Formulário de credenciamento em anexo, preenchido e impresso;
d) Currículo Lattes atualizado na plataforma do CNPq e impresso com a produção
intelectual de 2013 até 2016, orientações de todo o período de experiência profissional no
ensino superior (Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão da Graduação, Trabalho de
Conclusão de Pós-graduação “stricto sensu” e/ou “Lato sensu”) - com documentação
comprobatória;
e) Projeto (s) de Pesquisa (s) a ser implementado, incluindo o vínculo/relação com a
Linha(s) de Pesquisa(s) do PPGH – impresso. Este projeto deverá conter um Resumo de até 1
página, e o projeto completo de até 15 páginas.

IV- As avaliações das solicitações e respectivas documentações de credenciamento no PPGH,
cursos de mestrado e/ou doutorado em História desta Universidade, serão realizadas por
Comissão composta pelos membros do Comitê Científico e por examinador (es) externo(s).
V – O resultado final do processo de avaliação realizado pela Comissão responsável será
levado ao Colegiado do PPGH para homologação. A divulgação do resultado será até o dia 17
de agosto de 2016.

Santa Maria, RS, Brasil, de junho de 2016.

ANEXO – Formulário Credenciamento PPGH-2016 (arquivo encontra-se na página).

