
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

FORMULÁRIO PARA A AVALIAÇÃO 

CREDENCIAMENTO DOCENTE PPGH - UFSM 

Os critérios que seguem foram estipulados pelo colegiado do PPGH/UFSM em atendimento ao mais recente “Documento da Área de 

História” da CAPES e Parecer avaliativo da CAPES do PPGH/UFSM. Sugerimos a todos os docentes a leitura atenta ao próprio documento bem 

como do Regulamento Interno do Programa no que trata desta matéria, com vistas a compreender os princípios norteadores da avaliação 

quadrienal a que estaremos submetidos como docentes do Programa de Pós-Graduação de 2013-2016. 

Todas as publicações, apresentações de trabalho e orientações realizadas devem manter coerência com o projeto de pesquisa desenvolvido 

pelo docente junto PPGH e com a linha de pesquisa onde o mesmo se insere.  

O (a) docente que desejar o seu credenciamento deve preencher a planilha abaixo com dados de janeiro de 2013 até julho de 2016, 

especificando a informação por ano e a sua totalização.  

 

 

 

 



Itens Critérios/exigências Número Pontos TOTAL 

 

1- ÁREA DE 

TITULAÇÃO 

( até 20 pontos) 

1.1- Doutorado em História ( 20 pontos 1 curso - máximo) 

 

   

1.2- Doutorado em áreas afins( 10 pontos 1 curso -máximo)    

 

 

 

2- Publicações 

(até 25 pontos) 

 
 

2.1 Publicação de artigo em periódico científico QualisHistória A1, A2 ( 3 pontos 

por artigo) 

   

2.2 Publicação de artigo em periódico científico Qualis História B1 e B2 (2 

pontos por artigo) 

   

2.3 - Publicação de artigo em periódico científico Qualis História B3 ou B4( 1 

ponto por artigo - Máximo 3 artigos) 

   

2.4 – Livro autoral da área, com ISBN e Conselho Editorial (3 pontos por livro)    

2.5 – Capítulo de livro da área, com ISBN e Conselho Editorial (2 pontos por 

capítulo – máximo 6  itens/capítulos) 

   

2.6 – Organização de livro da área, com ISBN e Conselho Editorial (1 ponto por 

livro organizado – máximo 5 livros) 

   

 

TOTAL EM PUBLICAÇÕES 

   

 

 

 

3-Apresentação de 

Trabalho em Evento 

acadêmico 

(até 10 pontos) 
 

3.1 – Publicação de trabalho completo em anais de evento internacional ou 

nacional (1 ponto) 

   

3.2 - Publicação de resumo em anais de evento (0,2 ponto – até 10 itens no 

máximo) 

   

3.3- Apresentação de trabalho resultantes de projetos financiados por agência de 

fomento ou vinculados a convênios nacionais e internacionais (AUGM, CNPq, 

CAPES, FAPERGS, outros) (1 ponto – até 5 itens no máximo) 

   

3.4 – Apresentação de trabalhos não vinculados a projetos financiados ou de    



 convênios (0,2 ponto – até 10 trabalhos) 

 

TOTAL EM APRESENTAÇÕES DE TRABALHO 

   

 

 

 

4- Projetos de 

pesquisa 

(até 10 pontos) 

 

 

4.1- O (a) docente deverá manter de 1 a3 projetos de pesquisa (guarda-chuva) 

registrado (s) na UFSM, coerentes com a linha de pesquisa em que estiver 

inserido no PPGH. (1 ponto) 

   

4.2 – O (a) docente deverá ser coordenador (a) ou participante de projeto de 

pesquisa registrado junto a grupo de pesquisa CNPq. Os projetos de pesquisa 

devem incluir alunos de iniciação científica (graduandos, quer sejam ou não 

bolsistas). (1 ponto). Anexar comprovação documental. 

   

4.3 – O Docente deverá ter no triênio pelo menos 1 projeto aprovado em Edital de 

agência de fomento ou Instituição afim, com recurso para a pesquisa ou para 

atividade de extensão. (1 ponto).Anexar comprovação documental. 

   

 

TOTAL EM PROJETOS DE PESQUISA 

   

 

 

 

5- Outras atividades 

acadêmicas/técnicas 

(até 10 pontos) 

 

 

5.1 – Integrar Grupos de Pesquisa registrados (CNPq, AUGM, ANPUH...) ou 

projetos financiados interinstitucionais nacionais ou internacionais. (1 ponto – 

máximo 5 itens) 

   

5.2 - Organizador de eventos acadêmicos de caráter nacional ou internacional.(1 

ponto  - máximo 5 itens) 

   

5.3 - Ministrar palestras e cursos. (1 ponto- máximo 5 itens)    

5.4 - Realizar exposições. (1 ponto – máximo 5 itens)    

5.5 - Participar de capacitação para professores da educação básica. (1 ponto –

máximo 5 itens) 

   

5.6 - Atuar como consultor ou membro de comissão junto à órgãos da 

administração,  de preservação histórica ou  de fomento. (1 ponto) 

   

5.7 - Produção de material didático. (0,5 ponto – máximo 4 itens)    



5.8- Membro do conselho permanente de revistas qualificadas ou 

avaliador/parecerista de periódicos  (1 ponto – máximo 5 itens) 

   

 

TOTAL EM OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

   

6-Atuação na 

graduação e pós-

graduação 

(até 25 pontos) 

6.1 – Atividade docente como responsável por disciplina em curso de graduação 

em História ou área afim. Mínimo disciplina em 1 semestre letivo.  Anexar 

comprovação documental.(2 pontos por disciplina – máximo 5 

itens/disciplinas) 

   

 

 

6.2 - Atividade docente como responsável por disciplina em curso de pós-

graduação ou área afim. Anexar comprovação documental.(3 pontos por 

disciplina – máximo 5 itens/disciplinas) 

   

 6.3 - Orientação concluída de iniciação científica ou trabalho de conclusão de 

curso com alunos de graduação, com ou sem bolsa. Anexar comprovação 

documental.(2 pontos – máximo 7 itens) 

   

 6.4 – Orientação concluída de dissertação de mestrado. Anexar comprovação 

documental.(5 pontos – máximo 3 itens) 

   

 6.5 – Orientação concluída de tese de doutorado. Anexar comprovação 

documental.(6 pontos – máxima  3 itens) 

   

 6.6 – Exercício de cargo de gestão na graduação. Anexar comprovação 

documental.(2 pontos – máximo 2 itens) 

   

 6.7 – Exercício de cargo de gestão na pós-graduação. Anexar comprovação 

documental.(3 pontos – máximo 2 itens) 

   

  

TOTAL EM ATUAÇÃO NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

   

 

TOTAL GERAL 

 

 

TOTAL GERAL DA PONTUAÇÃO 

   

 


