
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                               
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
HISTÓRIA-MESTRADO PROFISSIONAL 

 

EDITAL PPGH-MP Nº 01/2022 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E CREDENCIAMENTO DE DOCENTES NO QUADRO 

PERMANENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – 

MESTRADO PROFISSIONAL 

PPGH-MP/INHCS/UFCAT 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em História – Mestrado Profissional 

(PPGH-MP) do Instituto de História e Ciências Sociais da Universidade Federal de Catalão 

torna público o presente Edital e convida as/os Professoras/es com Doutorado na área de 

História e áreas afins a apresentarem propostas para credenciamento no quadro  docente 

permanente e/ou colaborador do PPGH-MP, nos termos aqui estabelecidos. 

 

1. OBJETIVO 

O presente Edital objetiva credenciar Professoras/es no quadro docente permanente e/ou 

colaborador do PPGH-MP, em conformidade com a Resolução Nº 01/2019 que 

regulamenta o ingresso e a permanência de docentes no Programa, aprovou a abertura de 

10 (cinco) vagas, assim distribuídas: 

 

Linhas de Pesquisa Vagas 

01 -  05 

02 -  05 

 

2.INSCRIÇÃO 

2.1 Período de Inscrição: 12 de agosto de 2022 a 12 de setembro de 2022. 

2.2 Dias, horário e local de inscrição: de 12 de agosto de 2022 a 12 de setembro de 2022, 

de 9h às 12h e de 13h às 17h na Secretaria do PPGH-MP, sala 09 – Bloco C, da UFCAT; 

ou pelo e-mail:ppghmp@gmail.com, ou por via postal: Universidade Federal de Catalão- 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em História – Mestrado Profissional, Avenida 

Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, Catalão-GO, CEP:75704-020. 

 

 

3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento a estes é 

considerado imprescindível para o exame, o enquadramento, a análise e o julgamento da 



                                                                                                                                                 
 

proposta. São eles: 

 

I - Carta de intenção dirigida à Coordenadoria Colegiada do PPGH-MP, justificando o 

pedido de entrada no Programa e a opção pela linha pretendida; 

II- Carta da Instituição de origem, concordando com o seu credenciamento no PPGH-MP; 

III- Cópia do Currículo Lattes referente aos últimos quatro (04) anos, e devidamente 

comprovada;  

IV- Cópia do Diploma de Doutorado; e, 

V- Cópia do Projeto de Pesquisa com aderência ao Programa. 

 

4. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DE INSCRIÇÃO: 

(a) Formulário de inscrição com a relação da produção bibliográfica e declaração de 

conhecimento e concordância com os objetivos e dispositivos da Resolução PPGH-MP 

UFCAT Nº 01/2019. 

(b) Fotocópia do diploma de Doutorado; para os titulados em outra área, indicar, no 

Formulário de Inscrição, a inserção na área de História segundo as linhas de pesquisa 

indicadas neste Edital. 

(c) Fotocópia de documento de identidade e CPF,Título de Eleitor, comprovante de votação 

na última eleição, Certificado de Reservista para Homens, Comprovante de residência 

atualizado e Certidão de Nascimento ou de Casamento. 

(d) Currículo Lattes em versão completa, incluindo necessariamente fotocópia da produção 

intelectual publicada, nos termos do item 3 deste edital. 

(e) Projeto de Pesquisa, com registro como coordenador, indicando vinculação com a linha 

de pesquisa (02 cópias). 

 

5. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS 

5.1 As inscrições serão homologadas pela Coordenação do PPH-MP, em conformidade 

com o Art. 5º da Resolução PPGH-MP/UFCAT Nº 01/2019. 

5.2 A Coordenadoria do PPGH-MP designará docentes como pareceristas ad hoc para 

cada linha. 

5.3 O parecer analisará a proposta de ingresso do docente ao quadro do PPGH-MP, 

avaliando com critérios qualitativos e quantitativos a pertinência e a adequação acadêmica 

da proposta do candidato com base: 

(a) no cumprimento do Regulamento do PPGH-MP e da sua Resolução PPGH-MP Nº 

01/2019; 

(b) na vinculação à linha de pesquisa pretendida; 

(c) no projeto de pesquisa; e,  

(d) no conjunto da produção bibliográfica; 

5.4 Na ocorrência de aprovação de mais de 01 candidatas/os, os pareceristas deverão 

indicar a ordem de classificação para os candidatos aprovados. 

5.5 Os pareceristas poderão indicar o credenciamento de candidatos referidos no item 

anterior para credenciamento em outra Linha de Pesquisa em que houver vagas não 

preenchidas, mediante parecer que considerará a afinidade e pertinência da proposta 

original com a nova Linha, aprovação da Coordenadoria e anuência da/do candidata/o. 

5.6 O parecer será apreciado pela Comissão de Credenciamento, pela Coordenadoria e 

encaminhado ao Colegiado dpo PPGH-MP, a quem cabe aprovar ou não as solicitações de 

credenciamento e definir o preenchimento das vagas estabelecidas. 

 



                                                                                                                                                 
 

6. OBSERVAÇÕES FINAIS 

6.1 A inscrição do docente implica a aceitação de todos os itens descritos neste Edital. 

Na pontuação dos livros será considerado que a classificação de livros da Área de História 

na CAPES. 

6.2 O resultado da seleção será divulgado até 03 de outubro de 2022 no site do PPGH-MP 

(https://mestrado_historia.catalao.ufg.br/). 

6.3 Casos omissos a este Edital serão analisados pela Coordenadoria do PPGH-MP, 

considerando os termos da Resolução Nº 12/2019. 

 

Catalão-GO, 05 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

Profª. Drª. Lilian Marta Grisolio 

Coordenadora do PPGH-MP/INHCS/UFCAT 
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