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EDITAL Nº 02/2020 
Comissão de Credenciamento e Recredenciamento do PPGHIS/UFPR 

No  âmbito  de  suas  atribuições,  a  Comissão  de  Credenciamento  e  Recredenciamento  do

PPGHIS/UFPR-2020, torna públicas as condições para a realização de  Credenciamento de

Professores Permanentes no Programa de Pós-Graduação em História da UFPR. 

Considerando

1- as Normas de Credenciamento e Recredenciamento do PPGHIS/UFPR em sua versão

datada de 8 de novembro de 2017;

2-  a suspensão, pelo Colegiado, do calendário inicialmente previsto devido à situação de

pandemia advinda com o COVID-19;

3-  a  inclusão  do  processo  de  credenciamento  e  recredenciamento  no  calendário  do

PPGHIS para o segundo semestre de 2020;

A Comissão de Credenciamento e Recredenciamento convoca os Docentes interessados(as) em

se credenciar no PPGHIS a apresentar sua documentação de acordo com este edital.

1. Cronograma

1.1. Os/as  docentes  interessados  em  solicitar  credenciamento  para  professor/a

permanente  deverão  manifestar  sua  intenção  por  meio  de  formulário  próprio

disponível na página do PPGHIS (Solicitação de Credenciamento no PPGHIS) a

partir do dia 15 de setembro até o dia 5 de outubro de 2020, a ser encaminhado ao

endereço eletrônico  cpghis@ufpr.br, como enviar a documentação comprobatória

em PDF para o mesmo endereço;

1.2        Cópia do CPF em PDF;

Rua Gal. Carneiro, 460, 7º andar, sala 716,   80.060-150, Curitiba, PR, Brasil.
Fone + 55 (41) 3360-5086  mail: cpghis@ufpr.br   www.poshistoria.ufpr.br

mailto:cpghis@ufpr.br


Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná

Setor de Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em História

1.3     Carta do/da coordenadora da Linha de Pesquisa ( em PDF) para          a qual o/a

solicitante indicou seu interesse a se integrar no PPGHIS, manifestando o aceite em

receber o/a docente. A carta deverá indicar a coerência do projeto de pesquisa do/da

solicitante à Linha de Pesquisa pretendida e temas de orientação do/da solicitante;

1.3.1  Caso  credenciado/a,  o  solicitante  deverá  estar  vinculado  a  um  grupo  de

pesquisa cadastrado do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq que deverá ser

vinculado à UFPR e coordenado por docente permanente do PPGHIS;

1.4      Cópia do diploma de doutorado em PDF;

1.5       Link do Currículo Lattes e do Orcid atualizados até o dia 15 de        setembro de

2020.  Estes  deverão  ser  informados  no  corpo  da  mensagem  enviada  ao  endereço

eletrônico conforme o item 1.1;

1.6      Projeto de Pesquisa em PDF;

1.7        Caso não tenha vínculo com a UFPR, deverá apresentar      comprovação de vínculo

com instituição de Ensino Superior e declaração de cedência em PDF na qual conste o

número de horas que o professor poderá atuar no PPGHIS/UFPR.

1.8      Os/as  docentes  deverão  indicar  no  mesmo  formulário  de  solicitação  de

credenciamento  de  permanente  os  quatro  produtos  qualificados  e  publicados  no

quadriênio  2017-2020  que  serão  avaliados  pela  Comissão  de  Credenciamento  e

Recredenciamento;

1.9    A Comissão de Credenciamento e Recredenciamento realizará suas    tarefas entre os

dias 08 a 19 de outubro de 2020. 
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2 Outras disposições 

2.1       Os/as  docentes  requerentes  deverão  enviar  para  o  endereço  eletrônico

supramencionado cópias em PDF de capa, folha de rosto, página que contenha os dados

técnicos da publicação (ISBN, editora e Conselho Editorial), índice e primeira página do

capítulo para livro e/ou capítulo de livro publicado no quadriênio;

2.2         A avaliação dos produtos indicados pelos e pelas docentes interessados/as será

mediante o WebQualis e pelas informações editoriais contidas nas cópias remetidas.

Curitiba, 02 de setembro de 2020

Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins
Presidenta

Rua Gal. Carneiro, 460, 7º andar, sala 716,   80.060-150, Curitiba, PR, Brasil.
Fone + 55 (41) 3360-5086  mail: cpghis@ufpr.br   www.poshistoria.ufpr.br


