Critérios de credenciamento e Descredenciamento
O credenciamento de docentes permanentes e colaboradores será feito pelo colegiado de PPGH, a
partir de:
I - proposta encaminhada pela(s) linha(a) de pesquisa;
II - análise do currículo do proponente, tendo como critério norteador a produção
acadêmica pertinente.
O credenciamento será em fluxo contínuo.
Exige-se, do candidato ao credenciamento:
I - o título de doutor em história ou áreas afins;
II - Curriculum Lattes atualizado e comprovado relativo aos três anos imediatamente anteriores
ao pedido de credenciamento;
III - registro atualizado do pesquisador em grupo de pesquisa cadastrado no diretório de grupos de
pesquisa do CNPq;
IV - atendimento aos índices de produção estabelecidos no Artigo 16 do regulamento do PPGH;
V - apresentação de uma proposta de atuação no PPGH contendo projeto de pesquisa adequado aos
objetivos da área de concentração e/ou linha de pesquisa em que pleiteia atuar.
O credenciamento de docentes visitantes pode ser concedido por proposta de linha de pesquisa do
PPGH.
A avaliação das propostas de credenciamento de docentes no PPGH, mediante solicitação
justificada por escrito, é feita pelo colegiado do PPGH, levando em conta os seguintes critérios:
I - carga horária disponibilizada para o PPGH;
II - contribuição efetiva com a linha de pesquisa solicitante;
III - dedicação à pesquisa na área de história;
IV - Curriculum Lattes.
A avaliação do Curriculum Lattes leva em conta, particularmente, os seguintes elementos,
relativos aos três anos imediatamente anteriores:
I - produção científica consubstanciada na publicação de livros, capítulos de livros e artigos em
revistas classificadas no sistema Qualis da CAPES;
II - experiência de orientação em iniciação científica, em trabalhos de conclusão de curso, em pós
graduação Lato sensu e/ou Stricto sensu;
III - compatibilidade entre a produção e a linha de pesquisa à qual o docente propõe se vincular;
IV - tempo decorrido desde a obtenção do título de doutor;
V - desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de história.

Os requisitos mínimos de produção acadêmica para credenciamento na categoria de docente
permanente no período de avaliação no PPGH são:
I - publicação, em média, de um (01) artigo em periódico científico qualificado no sistema QUALIS
da Capes ou publicação de um (01) livro ou capítulo de livro por ano;
II - participação, em média, em um (01) evento científico de cunho nacional ou internacional por
ano, com publicação de resumo e texto completo em anais.
Descredenciamento:
O colegiado do PPGH decide pela permanência ou descredenciamento de cada docente, mediante
análise do Curriculum Lattes, em casos de 1) não atendimento de atribuições do corpo docente ou
preenchimento dos requisitos mínimos de produção acadêmica em três avaliações anuais
consecutivas e 2) no cado do docente que, em qualquer data, completar 3 (três) anos consecutivos
sem ter exercido nenhuma atividade de orientação de dissertação de mestrado ou ainda atividade
didática.

