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Complementa o Regimento do Colegiado do PPGH no Art. 36 itens (c) e (d).
•
•

•

O processo de recredenciamento vincula-se à periodicidade da avaliação atualmente
promovida pela CAPES de acordo com a pontuação estabelecida na tabela em anexo.
O recredenciamento será precedido de uma avaliação ao longo do segundo ano (dois anos
antes, portanto, da preparação do Relatório Final conclusivo do quadriênio), incluindo-se
entrevistas entre a CPLAN, ou professores dela participantes, com os colegas que não
estejam alcançando os patamares considerados mínimos. Os critérios são constituídos por
um conjunto articulado de metas: orientações, publicações (artigos, livros, etc.) e atividades
administrativas, devidamente pontuadas, reconhecendo-se que, em determinados anos, ou
períodos, as circunstâncias obriguem o professor / pesquisador a se concentrar de modo
desigual nestas atividades.
Serão reconhecidas como realizadas as obras (artigos, livros, etc.) no “prelo”, desde que tal
condição seja devidamente atestada pela editora ou revista correspondente e que a
publicação venha ocorrer dentro do quadriênio avaliado.

Para o credenciamento de novos professores do quadro permanente:
•

•

Além do atual requisito (apresentação circunstanciada e pública da candidatura do novo
professor por docente do PPGH-UFF), deve ser avaliada a produção bibliográfica dos quatro
últimos anos de atividades do candidato, devendo o resultado alcançar o patamar
proporcional às metas de docente já credenciado, conforme tabela de pontuação abaixo.
O novo credenciado deverá concluir a orientação de pelo menos uma dissertação de
mestrado antes de orientar trabalho de doutorado, salvo os professores que já tiverem
orientação concluída antes de ingressar no PPGH em programas reconhecidos pela CAPES
em IES.

Pontuação mínima para credenciamento no PPGH:
Na avaliação de sua produção bibliográfica nos quatro anos anteriores à solicitação de
credenciamento, os candidatos deverão obter pontuação mínima de 35 pontos. Recomenda-se,
pelo menos, 1 artigo em periódico indexado como qualis A ou B.
Exigências e pontuação mínima para recredenciamento:
A cada quadriênio, os docentes permanentes credenciados deverão atingir a pontuação mínima
de50 pontos na soma total, respeitando os mínimos das categorias 2 e 3
Do professor colaborador
De acordo com a Portaria CAPES n. 174, artigo 9º, de 30 de dezembro de 2014, consideram-se
colaboradores aqueles que deixarem de ser enquadrados como permanentes ou visitantes, por
não atenderem aos requisitos estabelecidos pelo Programa, embora participem de forma
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sistemática de alguma de suas atividades-fim – pesquisas, ensino, capacitação de pesquisadores
e extensão. Para manter o vínculo de colaborador, o professor deverá continuar participando de
forma sistemática de ao menos duas das mencionadas atividades-fim do PPGH-UFF e demonstrar
regularidade em suas publicações bibliográficas Além disso, o documento da Área de História da
CAPES limita a 30% o percentual de professores colaboradores no conjunto do corpo docente do
Programa. Caberá ao colegiado consultada a CPLAN definir o credenciamento e a manutenção
dos professores colaboradores.
TABELA DE PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO E ATIVIDADES (4 anos)
B. Tabela de Pontuação para Credenciamento / Recredenciamento
PONTUAÇÃO MÁXIMA FINAL 100 / PONTUAÇÃO MÍNIMA 50
Categorias
Máx.
Mín.
Pontos
Categoria 1 – Funções administrativas
20
0
Cargo por ano
5
Participação em bancas de seleção por ano
2
Participação em comissões do PPGH por ano
2
Editor de periódico por ano
2
Categoria 2 – Orientações
30
10
Defesa de Doutorado
10
Defesa de Mestrado
5
Doutorado em andamento
4
Mestrado em andamento
2
Categoria 3 – Produção bibliográfica
50
35
Livro de pesquisa original
25
Obras autorais de síntese
15
Organização de livro resultante de projeto de
10
pesquisa
Capítulo em livro resultante de projeto de pesquisa
7,5
Livro autoral de divulgação
7,5
Organização de coletâneas com perfil de síntese
7
Capítulo de livro resultante de coletânea com perfil
3,5
de síntese
Artigo em periódico Qualis A1, A2
10
Artigo em periódico Qualis B1 e B2
7,5
Artigo em periódico Qualis B3 e B4
3
Artigo em periódico Qualis B5 e C
1
Total
100

Resultado
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