
  
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA DA PUCRS 
PLANO DE CREDENCIAMENTO DOCENTE 2021 

 
Art. 1° Processo de Credenciamento para professores permanentes e colaboradores do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da PUCRS baseia-se na 
planilha de pontuação, em anexo. 
 
Art. 2º Considerando-se o período quadrienal de avaliação da CAPES, será credenciado como Docente Permanente o professor que apresentar, anualmente, no 
mínimo 80 pontos no campo I e 50 pontos no campo II, com o devido material comprobatório, a ser examinado pela COMCOR. 
 
§ 1º A partir do segundo ano do quadriênio, se o professor não atingir o mínimo de 80 pontos anuais no campo I e 50 pontos anuais no campo II, será considerada, 
para efeito de credenciamento, a média aritmética simples das pontuações obtidas no ano corrente e no(s) ano(s) anterior(es), devendo esta média ser igual ou superior 
a 80 pontos no campo I e 50 pontos no campo II. 
§ 2º O professor que não alcançar, no segundo ano do quadriênio, a média mínima de pontuação referida no § 1º desse artigo, será credenciado excepcionalmente, 
restando vedada no ano seguinte, sua participação em comissões, cargos administrativos e/ou representativos e não poderá também receber novas orientações. 
§ 3º O professor que, no terceiro ano do quadriênio, persistir sem alcançar a média mínima de pontuação referida no § 1º desse artigo, será credenciado 
excepcionalmente como Docente Colaborador, restando vedada no ano seguinte, sua participação em comissões, cargos administrativos e/ou representativos e não 
poderá também receber novas orientações.  
§ 4º O professor que, no último ano do quadriênio, persistir sem alcançar a média mínima de pontuação necessária para a sua requalificação como Docente 
Permanente, referida no § 1º desse artigo, será descredenciado do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da PUCRS. 
 
Art. 3º Será credenciado como Docente Colaborador o professor que apresentar produção acadêmica continuada aderente a uma das linhas de pesquisa do PPGH, 
conforme avaliação e declaração registrada em ata da Comissão Coordenadora, e que apresentar média mínima de 60 pontos no campo I e 20 pontos o campo II. 
 
Art. 4º O credenciamento como Docente Permanente de professores eventualmente contratados durante o quadriênio deverá observar os mesmos critérios 
estabelecidos no art. 2º, desde que aplicáveis a partir do ano da sua contratação.     
 
Art. 5º O credenciamento como Docente Colaborador de professor em estágio pós-doutoral deverá observar os mesmos critérios estabelecidos no art. 3º, desde que 
aplicáveis a partir do ano da sua indicação, podendo no seu primeiro credenciamento ser ainda flexibilizada a exigência de pontuação no campo II.  
 
Art. 6º O docente em estágio pós-doutoral credenciado extraordinariamente como Colaborador não poderá orientar, simultaneamente, mais de dois projetos de 
dissertação de mestrado, sendo a ele vedada a orientação de tese de doutorado. 
  



PROFESSOR                         
 

2021 2022 2023 2024 

I - PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA  -  MÉDIA MÍNIMA DE 80  PONTOS NO 
QUADRIÊNIO 

  

Artigo em Periódicos A1 (100 pontos)     
Artigo em Periódicos A2 (85 pontos)     
Artigo em Periódicos B1 (70 pontos)     
Artigos em Periódicos B2 (50 pontos)     
Artigos em Periódicos B3 (30 pontos)     
Artigos em Periódicos B4 (15 pontos)     
Artigos em Periódicos B5 (5pontos)     
Organização de Dossiê Periódico – Alto estrato - (50 pontos)     
Organização de Dossiê Periódico – Baixo estrato - (25 pontos)     
Artigos em Periódicos Internacionais fora do Qualis (50 pontos)      
Publicação Livro L1 (livro autoral, pesquisa inédita, publicação Tese) (250 pontos)     
Organização de livro e/ou Capítulo de Livros L2 (Coletânea Alto Valor) (75 pontos)     
Organização de livro e/ou Capítulo de Livro  L3  (Coletânea Endógena, Baixo 
Impacto) (50 pontos) 

    

Organização de livro e/ou  Publicação Capítulo de Livro  L4  (25 pontos)     
Resenhas /Publicação em  Magazines e Jornais / Realização de Entrevista  (10 pontos)     
 TOTAL     

MÉDIA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II – ATIVIDADES DE PESQUISAS, FORMAÇÃO E GESTÃO- Média mínima de 50 pontos no triênio  
Produtos Internacionais 1: Conferência e/ou Curso Ministrado IES (40 pontos)     
Produtos Internacionais 2: Tradução de livro (40 pontos)     
Produtos Internacionais 3: Tradução de artigo e/ou  capítulo (20 pontos)     
Produtos Internacionais 4: Organização de eventos (30 pontos)     
Produtos Internacionais 5:   Membro de Sociedade Científica (15 pontos)     
Produtos Internacionais 6: Apresentação de Trabalho em Eventos Internacionais (20 
pontos) 

    

Bolsa Produtividade (35 pontos)     
Bolsa de Iniciação Científica (10 pontos)     
Projeto Aprovado por Agência de Fomento (ex: Edital Universal, Humanidades, etc.) 
(25 pontos) 

    

Curso Ministrado em IES Nacional (30 pontos)      
Organização de Eventos Nacionais (15 pontos)     
Conferência Ministrada Nacional (20 pontos)     
Participação em Banca Externa (10 pontos)     
Curso de Extensão (10 pontos)      
Elaboração de Material Didático (15 pontos)      
Participação em Banca de Comissão Avaliadora (CAPES/CNPQ/Concurso 
Público (15 pontos) 

     

Editoria Científica (25 pontos)      
Coordenação de Estruturas de Pesquisa ou de Projetos Institucionais (20 pontos)      
Coordenação de Curso, de Comissão Científica ou de Pesquisa (40 pontos)      
 TOTAL     

MÉDIA   
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