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EDITAL N. 01/2019-PPGHIS/UFPR

 INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 
AO PÓS-DOUTORADO NO PPGHIS/UFPR SEM BOLSA

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA UFPR
(PPGHIS/UFPR)  POR  MEIO  DO  PRESENTE  EDITAL  FORMULA  AS  REGRAS  DO
PROCESSO  SELETIVO  PARA  A  INSCRIÇÃO  DE  CANDIDATURAS  AO  PÓS-
DOUTORADO SEM BOLSA NO PROGRAMA, COM INÍCIO EM AGOSTO DE 2019.
O  processo  é  regido  pela  Resolução  16/18  do  CEPE  (Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e
Extensão).  Assim,  entende-se  por  estágio  de  pós-doutorado  “as  atividades  de  pesquisa,
didáticas e/ou de produção intelectual,  realizadas junto a Programas de Pós-Graduação da
Universidade  Federal  do  Paraná,  desenvolvidas  por  portadores  do  título  de  Doutor,
acompanhados  de  um supervisor”  (Art.  2º);  “a  duração  total  do  Pós-Doutorado  é  de  no
mínimo 3 (três) e no máximo 48 meses, podendo ser prorrogada” (Art. 4º), até o limite de 60
meses.

 Das vagas:

Art. 1º.  O PPGHIS/UFPR abre um total de 4 (quatro) vagas, preferencialmente 1 (uma) para

cada Linha de Pesquisa do Programa, podendo haver remanejamento de vagas entre as Linhas

conforme o universo de inscrições.

 Das inscrições:

Art. 2º.  Para se candidatar, o interessado deverá ser Doutor; não ser integrante do quadro

pessoal da UFPR (Art. 7º) e ter anuência de um professor do quadro permanente do PPGHIS

em relação ao desenvolvimento do projeto de pesquisa no Programa.

Art. 3º.  As inscrições serão realizadas por meio do Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) da

PRPPG, disponível no endereço http://www.prppg.ufpr.br/site/ppghis/selecoes-ppghisufpr/ 

Art. 4º. Os documentos necessários para a constituição da inscrição são:

a. Cópia do CPF (ou declaração de situação cadastral no CPF) e do RG para brasileiros,

ou passaporte se estrangeiro. (arquivo no formato PDF);

b. Foto atual (em tamanho quadrado 3x3, 4x4, 3x4,...NxN), com vista frontal do rosto,

fundo branco e liso, sem portar acessórios com touca,, boné, chapéu ou óculos escuros

(arquivo em JPG);

c. Carta de apresentação da candidatura, onde se explicitam: 1) as razões para a escolha

do PPGHIS/UFPR e 2) as relações entre os temas de investigação do candidato e o
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universo teórico compreendido em uma das Linhas de Pesquisa do PPGHIS a que o

interessado pretende vincular-se para desenvolver a investigação; 

d. Projeto de pesquisa + Plano de atividades, (“Projeto de Pesquisa”), que contemple ou

oficina a ser oferecida para os alunos dos cursos de História e/ou História, Memória e

Imagem, ou proposta de evento de extensão, ou disciplina a ser oferecida no PPGHIS;

e. Currículo Lattes com documentação comprobatória dos últimos 4 (quatro) anos;

f. Diploma de doutorado;

g. Carta do supervisor do PPGHIS.

§1º  É  facultada  a  inscrição  do  candidato  estrangeiro,  que  deverá  seguir  os  trâmites

estabelecidos neste edital.

§2º O candidato estrangeiro poderá apresentar os documentos a. e c. do Art. 4º em Língua

Portuguesa, ou em Inglês, ou em Espanhol.

 Da avaliação das candidaturas:

Art.  5º.  A  Coordenação  do  PPGHIS  constituirá  comissão  de  avaliação  das  candidaturas,

formada por 3 (três) professores do Programa.

Art. 6º. Os critérios da comissão de avaliação serão:

1. Análise do Projeto + Plano de atividades: 50 % da nota final;

2. Análise do Currículo Lattes documentado: 30 % da nota final

3. Análise da carta: 20 % da nota final.

 Disposições finais:

As  inscrições  para  as  candidaturas  ao  Pós-Doutorado  em  História  sem  bolsa  no

PPGHIS/UFPR terão como prazo limite o dia 24 de maio, às 17:00 (horário de Brasília).

O início das atividades dos aprovados fica estabelecido para agosto de 2019.

Curitiba, 24 de abril de 2019

Profa. Dra. Marcella Lopes Guimarães
Coordenadora do PPGHIS/UFPR
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