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EDITAL Nº 03/2020 
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 do  Recredenciamento dos professores colaboradores
do Programa. 

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;

4- a decisão de incluir  publicações  datadas de 2020 na avaliação do
quadriênio 2017-2020, tomada pelo Colegiado do PPGHIS no dia 12
de agosto de 2020;

A Comissão de Credenciamento e Recredenciamento convoca os docentes
colaboradores interessados em se recredenciar  no PPGHIS a apresentar
sua documentação de acordo com este edital.

1. Cronograma

1.1.  Os  professores  colaboradores  interessados  em  solicitar
recredenciamento deverão manifestar sua intenção por meio de
formulário próprio disponível na página do PPGHIS (Solicitação
de Recredenciamento no PPGHIS) entre os dias  26 de outubro e
16  de  novembro  de  2020,  a  ser  encaminhado  ao  endereço
eletrônico cpghis@ufpr.br

1.2. Os professores colaboradores que solicitarem recredenciamento 
deverão indicar no mesmo formulário os quatro produtos 
qualificados e publicados no quadriênio 2017-2020 que serão 

mailto:cpghis@ufpr.br


Ministério da Educação
Universidade Federal do Paraná

Setor de Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação em História

avaliados pela Comissão de Credenciamento e 
Recredenciamento e atualizar o Currículo Lattes até dia 16 de 
novembro de 2020;

1.3. A Comissão de Credenciamento e Recredenciamento realizará 
suas tarefas entre os dias 17 e 30 de novembro  de 2020. 

2. Outras disposições 

2.1. Uma vez que os livros e/ou capítulos de livros dos anos 2017 a
2019 foram enviados para fins de comprovação dos relatórios
anuais  da  Plataforma  Sucupira,  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 desta),  índice e primeira página do capítulo  somente
para livro e/ou capítulo de livro publicado em 2020.

2.2. A  avaliação  dos  produtos  indicados  pelos  e  pelas  docentes
interessados/as  será  pelo  WebQualis  e  pelas  informações
editoriais dos livros;

2.3. Não  apresentar  a  documentação  solicitada  conduzirá  ao
descredenciamento. 

Curitiba, 19 de outubro de 2020

Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins
Presidenta da Comissão de credenciamento e recredenciamento


