
  
 

 

Direção Geral 

 

 

 
E D I T A L  D G / F A E D  N o 0 7 / 2 0 1 6  

 

O Diretor Geral do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação – FAED, da Universidade do Estado de Santa 

Catarina – UDESC, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais definidas no Decreto n. 4184 e 06/04/06 e 

Resolução n. 044/07 – CONSUNI, considerando o disposto 

no Regimento Geral de Pós-Graduação da UDESC e nas 

normativas vigentes do Programa de Mestrado Profissional 

em Ensino de História da UDESC, torna público o presente 

Edital, que estabelece as condições para o 

recredenciamento de docentes no Profhistória da UDESC: 

 

 

 

 

1. DA FINALIDADE 

1.1. Tem o presente Edital a finalidade de estabelecer as condições e abrir processo para 

recredenciamento de docentes permanentes e colaboradores no Programa de Mestrado 

Profissional em Ensino de História do Centro de Ciências Humanas e da Educação da 

Universidade do Estado de Santa Catarina, em suas três linhas de pesquisa, a saber: 

a) Saberes Históricos no Espaço Escolar; 

b) Linguagens e Narrativas Históricas: Produção e Difusão; 

c) Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória. 

 

2. DOS REQUISITOS 

2.1. No processo aberto pelo presente Edital, são requisitos para o RECREDENCIAMENTO de 

professor permanente ou colaborador no Profhistória:  

I. Ter vínculo funcional com a UDESC na condição de docente na graduação e/ou na pós-

graduação/ 

II. Ter disponibilidade para atividades de ensino, pesquisa e orientação junto ao Programa; 

III. Ser coordenador/a de projeto de pesquisa articulado à área de concentração do Programa e 

devidamente aprovado no departamento de origem; 

IV. Possuir produção intelectual em harmonia com a(s) linha(s) de pesquisa do Programa à(às) 

qual (quais) queira vincular-se. 

V.  Apresentar produção intelectual a partir das exigências mínimas no triênio:  



  
 

 

a) Ter ao menos 2 (duas) publicações: livro, coletânea, capítulo de livro, artigo em 

periódico avaliado pelo Qualis da CAPES;   

b) Ter participado de 3 (três) congressos ou eventos similares da área, sendo ao 

menos um de caráter nacional;  

c) Ter 3 (três) trabalhos de orientação concluídos, a saber: Iniciação Científica, 

Extensão, Monitoria, Trabalho de Conclusão de Curso, Especialização Lato Sensu. 

 

 

3. DAS INSCRIÇÕES  

3.1. Os/as candidatos/as ao RECREDENCIAMENTO deverão indicar, na inscrição, a linha de 

pesquisa à qual pretendem se vincular e a modalidade de vínculo que pretendem manter com 

o Programa, se professores/as permanentes ou colaboradores/as. 

3.2. As inscrições deverão ser realizadas ENTRE 29 DE ABRIL DE 2016 A 29 DE MAIO DE 2016, 

mediante o preenchimento on line, na página de abertura do sítio eletrônico do Profhistória 

UDESC, de formulário de inscrição, bem como de encaminhamento, a partir do formulário, em 

cópia digital, dos documentos especificados no item 3.3. 

3.2.1. Em caso de problema técnico que impeça a inscrição, deverá ser feito contato com a 

Secretaria do Profhistória UDESC, pelo e-mail sec.profhistoria.udesc@gmail.com 

3.2.2. Para os/as interessados/as que preferirem entregar os documentos da inscrição 

diretamente na Secretaria de Pós-Graduação do Centro de Ciências Humanas e da Educação, a 

entrega deverá ser feita no período indicado no item 3.2, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DIAS 

ÚTEIS, NO HORÁRIO DAS 13H30 ÀS 18H30, não havendo conferência do material no ato da 

entrega.  

3.3. Documentos necessários para a inscrição: 

 

3.3.1. Para recredenciamento como docente permanente: 

a) Ficha de inscrição online preenchida; 

b) Comprovante de vínculo funcional com a UDESC na condição de docente na graduação e/ou 

na pós-graduação; 

c) Cópia de projeto de pesquisa sob sua coordenação, articulado à área de concentração do 

Programa e comprovação de que foi devidamente aprovado no departamento de origem; 

d) Plano de trabalho a ser desenvolvido no Programa, indicando atividades de ensino, pesquisa 

e orientação; 

e) Cópia do Currículo Lattes, com comprovantes da produção científica relativa ao período 

entre junho de 2013 e maio de 2016, incluindo orientações, participação em eventos e 

publicações. 
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3.3.1. Para recredenciamento como docente colaborador: 

a) Ficha de inscrição online preenchida; 

b) Comprovante de vínculo funcional com a UDESC na condição de docente na graduação e/ou 

na pós-graduação; 

c) Cópia de projeto de pesquisa sob sua coordenação, articulado à área de concentração do 

Programa e comprovação de que foi devidamente aprovado no departamento de origem; 

d) Plano de trabalho a ser desenvolvido no Programa, indicando atividades de ensino, pesquisa 

e orientação; 

e) Cópia do Currículo Lattes, com comprovantes da produção científica relativa ao período 

entre junho de 2013 e maio de 2016, incluindo orientações, participação em eventos e 

publicações. 

 

 

4. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1. A avaliação das solicitações de recredenciamento ficará a cargo de uma comissão 

composta por três integrantes designados pelo Colegiado de Pós-Graduação do ProfHistória da 

UDESC.  

4.2. A comissão de recredenciamento deverá contar obrigatoriamente, no mínimo, com um/a 

representante externo/a à UDESC que seja integrante de Colegiado de Pós-Graduação em 

História recomendado pela Capes, com avaliação igual ou superior à do Profhistória. 

4.3. Pedidos de recredenciamento que não encaminharem a totalidade dos documentos 

obrigatórios para a inscrição, especificados, conforme o caso, no item 3.3, levarão á 

desclassificação do/a interessado/a. 

4.4. Para o recredenciamento de docentes a comissão verificará o cumprimento dos requisitos 

estabelecidos no item 2 do presente Edital. 

4.5. A comissão de recredenciamento poderá, durante o período de sua atuação, requerer que 

o/a interessado/a sane eventuais dúvidas e preste esclarecimentos que forem necessários. 

4.6. Os trabalhos da comissão de recredenciamento envolverão também a elaboração de 

parecer para cada solicitação e a preparação de relatório das suas atividades, a ser 

encaminhado ao Colegiado do Profhistória da UDESC que se reunirá em 14 DE JUNHO DE 

2016, que os apreciará de modo a deliberar sobre sua aprovação.  

 

 

 



  
 

 

5. DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

5.1. Os recredenciamentos resultantes do presente processo terão a duração de 3 (três) anos. 

5.2. O/a docente recredenciado/a junto ao Mestrado Profissional em Ensino de História ficará 

sujeito/a ao Regimento Geral de Pós-Graduação e às normas vigentes no Profhistória UDESC e 

as normas do PROFHISTÓRIA em Rede ao longo do período em que estiver credenciado/a. 

5.3. Os documentos comprobatórios encaminhados na inscrição ficarão disponíveis para 

devolução aos/às interessados/as não credenciados na Secretaria de Pós-Graduação do Centro 

de Ciências Humanas e da Educação, após o encerramento do processo.  

5.4. Os casos omissos serão decididos pela comissão de recredenciamento, em seu período de 

atuação, pelo Colegiado de Pós-Graduação do Profhistória e pela Comissão Acadêmica 

Nacional (CAN) do PROFHISTÓRIA após o término do processo de recredenciamento. 

 

Florianópolis, 28 de abril de 2016. 

 

 

Jimena Furlani 

Diretora Geral em Exercício FAED/UDESC 


