
 
	
	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
Programa de Pós-Graduação em História 

 
 

EDITAL Nº 01/2018-PPGH/UFAL 
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO 

PROGRAMA NACIONAL DE PÓS-DOUTORADO (PNPD/CAPES) 
 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em HISTÓRIA da 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL torna público, pelo presente Edital, a abertura do 

processo de inscrição e seleção para Bolsista Pós-Doutoral do Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD)/CAPES conforme rege Portaria Nº 086, de 03 de Julho de 2013. 

 
DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

 
Art. 1º - O Programa de Pós-Graduação em História abre inscrições para a concorrência de 1 

(uma) bolsa de Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD)/CAPES, no valor mensal de 

R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), referente à cota destinada ao curso pela CAPES em 

2018. 

 
Art. 2º - O PNPD/CAPES financia estágios pós-doutorais em programas de pós- graduação 

Stricto Sensu acadêmicos recomendados pela CAPES e tem como objetivos: promover a 

realização de estudos de alto nível; reforçar os grupos de pesquisa nacionais; renovar os 

quadros dos programas de pós-graduação nas instituições de ensino superior e de pesquisa; 

promover a inserção de pesquisadores/as brasileiros/as e estrangeiros/as em estágio pós-

doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos 

programas de pós-graduação no país. 

 

Art. 3º - Podem se candidatar à bolsa candidatos/as portadores/as de título de doutor em 

HISTÓRIA, ou áreas afins, de acordo com os critérios da Capes, em uma das três 



modalidades seguintes: 

 

a) Brasileiros/as ou estrangeiros/as residentes no Brasil portadores/as de visto temporário, sem 

vínculo empregatício; 

b) Estrangeiros/as residentes no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) Docentes ou pesquisadores/as no país com vínculos empregatícios em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa. 

§1º - Professores/as substitutos/as poderão ser considerados/as englobados/as no item “a”, 

sem prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós- 

Graduação. 

§2º - Candidatos/as que preencham o perfil do item “c” não poderão realizar o estágio pós- 

doutoral na mesma instituição com a qual possuam vínculo empregatício. 

§3º - Candidatos/as que preencham o perfil do item “c” deverão apresentar portaria de 

afastamento da instituição de origem para concorrência da bolsa pelo período correspondente. 

§4º - Não poderão  realizar  o  estágio  pós-doutoral candidatos/as aposentados/as  ou que 

estejam em situação equiparada. 

 

Art. 4º - A bolsa terá a duração de 12 (doze) meses. No ato de outorga da bolsa, poderão ser 

solicitados outros documentos como também os originais não exigidos durante o processo 

seletivo. 

Parágrafo Único – Os/as candidatos/as que preencham o perfil do item “a” ou “b” do Artigo 

3º poderão ter a renovação da bolsa por igual período até um total de 60 (sessenta) meses, 

caso seja de interesse do Programa de Pós-Graduação em História. 

 
DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 5º - A inscrição deverá ser feita no período de 14 de maio de 2018 a 04 de junho de 

2018, devendo o/a candidato/a encaminhar, necessariamente por SEDEX, os documentos 

mencionados abaixo: 

I- Formulário de inscrição (Ver Anexo I); 

II- Carta ou Exposição de Motivos apresentando a candidatura e explicando as razões que 

levaram a sua inscrição para o Programa de Pós-Graduação em História da UFAL; 

III- Uma cópia (sem a necessidade de autenticação) da Carteira de Identidade; 

IV- Uma cópia (sem a necessidade de autenticação) do CPF; 



V- Cópia (autenticada) do diploma de doutorado ou ata de defesa (serão aceitos diplomas 

emitidos no exterior e reconhecidos pelo MEC); 

VI- Cópia (autenticada) do histórico escolar do Doutorado; 

VII- Currículo Lattes para brasileiros/as ou Curriculum Vitae para estrangeiros/as, atualizado 

e documentado (produção relativa aos anos de 2016-2017-2018), sem a necessidade de 

autenticação;  

VIII- Tabela de pontuação do Currículo Lattes (ver Anexo V) preenchida com o lançamento 

das notas (produção relativa aos anos de 2016-2017-2018); 

IX- Plano de Trabalho a ser desenvolvido no estágio pós-doutoral, contendo: 

a) Indicação de grupo/laboratório de pesquisa que pretende sua vinculação (Ver Anexo II); 

b) Indicação de professor/a-supervisor/a para o desenvolvimento das atividades; 

c) Projeto de Pesquisa com até 10 laudas (excluindo capa e referências bibliográficas) para 

12 meses de trabalho (Ver Anexo III); 

d) Proposta de Plano de Ensino de duas disciplinas eletivas e/ou obrigatórias: uma para a 

Graduação e outra para Pós-Graduação a serem ofertadas durante o estágio pós-doutoral; 

e) Proposta de outras atividades a serem desenvolvidas no PPGH/UFAL no âmbito da 

pesquisa e extensão (opcional); 

X- Para candidatos/as estrangeiros/as residentes no exterior, comprovante de residência;  

XI- No caso de docente ou pesquisador/a no país com vínculo empregatício em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa: comprovação de afastamento da 

instituição de origem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa; 

 

5.1 Os documentos mencionados acima deverão ser encaminhados, necessariamente por 

SEDEX, identificados como “PNPD-HISTÓRIA 2018”, para o seguinte endereço: 

Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes (ICHCA), Secretaria Geral, Av. 

Lourival de Melo Mota, s/no Tabuleiro dos Martins, Maceió, Alagoas Cep: 57072-970. 

 

5.2 Os documentos deverão ser postados durante o período de recebimento das inscrições (14 

de maio de 2018 a 04 de junho de 2018); 

 

5.3 Não serão aceitas inscrições realizadas fora do prazo e/ou com a documentação 

incompleta; 

 



5.4 – A relação das inscrições homologadas/indeferidas será publicada no site do PPGH 

(http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/pos-graduacao/mestrado-em-historia) de 

acordo com o Cronograma presente neste Edital.  

 

Art. 6º - As atividades referentes ao item IX do artigo 5º devem ser desenvolvidas no Campus 

A.C. Simões da Universidade Federal de Alagoas. 

 

DO PROCESSO SELETIVO 
 

Art. 7º - O processo seletivo ocorrerá em duas etapas eliminatórias, ambas com nota de corte 

7,0 (sete pontos): Avaliação do Plano de Trabalho e Análise de Currículo.  

 

I - Etapa I (Avaliação do Plano de Trabalho) 

§1º - A primeira etapa consistirá na análise do Plano de Trabalho do/a candidato/a pela Banca 

de Seleção, composta, obrigatoriamente, por dois membros internos e um membro externo, 

com nível mínimo de doutorado. 

§2º O/a candidato/a deverá apresentar seu Plano de Trabalho, presencialmente, no dia 

18/06/2018, em local/horário a ser divulgado posteriormente no site do PPGH 

(http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/pos-graduacao/mestrado-em-historia).   

§3º Esta etapa deverá, necessariamente, ser gravada em formato/mídia de áudio ou vídeo, cujo 

arquivo será analisado em caso de eventuais recursos.  

§4º A nota do Plano de Trabalho será atribuída de acordo com os critérios estabelecidos no 

Anexo IV deste edital.  

§5º Esta fase terá peso 06 (seis) no cômputo geral do processo seletivo. 

§6º A nota final desta etapa consistirá no somatório de pontos da tabela dividido por 10 (dez). 

 

II - Análise de Currículo 

§1º A nota do currículo será atribuída de acordo com a Tabela de Pontuação (ver Anexo V); 

§2º Esta etapa terá peso 04 (quatro) no cômputo geral do processo seletivo e ocorrerá no dia 

29/06/2018. 

§3º A nota final desta etapa consistirá no somatório de pontos da tabela dividido por 10 (dez). 

 

Art. 8º - A Nota Final do/a candidato/a será o resultado da soma das duas etapas do processo 

seletivo, considerando os respectivos pesos. A nota mínima para aprovação em cada etapa é 



7,0 (sete pontos).  

 

Art. 9º - O/a candidato/a poderá ser aprovado/a, mas não selecionado/a, observando-se o 

número de vagas disponibilizadas no Art. 1º deste Edital. 

 

Art. 10º - O Programa de Pós-Graduação em História, representada na figura da Banca de 

Seleção, reserva-se o direito do não preenchimento da vaga disponibilizada no art. 1 deste 

edital. 

 

Art. 11º - Os resultados de todas as etapas serão divulgados na página eletrônica do Programa 

de Pós-Graduação em História (http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ichca/pos-

graduacao/mestrado-em-historia). 

 

Art. 12º - Eventuais recursos relativos às etapas devem ser encaminhados através de um 

ofício enviado por e-mail e endereçado à Coordenação do PPGH devendo expor, com 

precisão, a matéria ou ponto de insurgência, mediante razões claras, objetivas, 

consistentes e fundamentadas. A banca de seleção apreciará o recurso interposto e emitirá 

parecer no prazo de 48 horas da emissão do ofício. 

 

Art. 13º - Caso o recurso seja indeferido, o/a candidato/a, se assim desejar, poderá recorrer à 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEP), nos mesmos termos do Art. 12º. 

 
DO CRONOGRAMA 

 

Abertura do Edital 14 de maio; 

Inscrição 14 de maio a 04 de junho; 

Homologação (Deferidas e indeferidas) 11 de junho; 

Recursos para as indeferidas; 11 a 13 de junho; 

Homologação final e Cronograma das Apresentações; 15 de junho; 

Primeira Etapa – Apresentação do Plano de Trabalho  18 de junho;  

Resultada Primeira Etapa 19 de junho; 

Recurso 19 a 22 de junho; 

Segunda Etapa – Resultado da Avaliação Currículo 29 de junho; 



Recursos 29 a 03 de julho; 

Resultado Final 06 de julho; 

Recurso 06 a 10 de julho; 

Resultado Final 13 de Julho; 

Apresentação do candidato ao Programa 01 de agosto; 

 

* A implementação da bolsa PNPD, após solicitação da Universidade Federal de 

Alagoas, depende dos tramites internos da CAPES, não sendo assegurada a sua imediata 

inclusão no sistema de pagamento. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 14º - A inscrição do/a candidato/a implicará o conhecimento e a aceitação das normas e 

condições estabelecidas neste Edital e seus respectivos anexos. 

 

Art. 15º - O/a candidato/a aprovado/a originário/a de outro Estado não possui privilégios de 

ajuda de custo, sendo responsável pelo deslocamento, moradia e subsistência no território 

alagoano. 

 

Art. 16º - As dúvidas podem ser dirimidas através do email: ufal.ppgh@gmail.com, 

destacando no assunto: “PNPD-2018”. 

 

Art. 17º - A regulamentação da concessão da bolsa regida pela Portaria Nº 086, de 03 de 

Julho de 2013, CAPES. 

 

Art. 18º - Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pela Banca de Seleção do 

Programa de Pós-Graduação proposta para o presente edital. 

 
Maceió, 14 de maio de 2018. 

_______________________________________ 

Profa. Dra. Michelle Reis  Macedo 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História/PPGH/UFAL 

 



ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO SELEÇÃO PARA PÓS-DOUTORADO 

(PNPD/CAPES) 

Nome: ________________________________________________________________ 

Filiação:  

Pai: ___________________________________________________ 

Mãe:___________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/____ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

CEP:____________________ CIDADE: ______________________________________ 

Telefones: ______________________________ 

Endereço Eletrônico:___________________________________________________  

RG:_______________________________ Data de Emissão: ____/____/_____ 

Órgão Emissor: ___________________               UF:_______ 

CPF:_______________________________  

Nacionalidade:_______________________ Estado Civil:____________________ 

Naturalidade: __________________________________________________________ 

Ocupação Atual (Cargo, bolsa, etc.):__________________________________________ 

 

Estou ciente e aceito as normas e condições estabelecidas neste processo de seleção e na 

Portaria CAPES 086, de 03 de julho de 2013. 

Cidade: _________________________ Data:_____/_____/_____ 

___________________________________ 

Assinatura 



ANEXO II  
RELAÇÃO DOS GRUPOS/LABORATÓRIOS DE ESTUDO E 
PESQUISA DO CURSO DE HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) 
 

Grupo de 
Pesquisa 

Descrição Professores-
Supervisores 

 
 
 
 

Documento, 
Imagens e 
Narrativas 

 
O Grupo de Pesquisa abarca as seguintes Linhas 
de Pesquisa: 1. Cultura Historiográfica – sua 
dimensão escritural, teórica e metodológica; 2. 
História Cultural/Intelectual, Biografias 
Históricas: estudo da cultura – as circunstâncias 
históricas de produção, circulação e transmissão 
das ideias, textos e imagens nas diferenciações e 
temporalizações múltiplas. Acrescentam-se as 
trajetórias biográficas e biografias dos mais 
diversos protagonistas históricos 
contemporâneos; 3. Memória Social, 
Representação e Informação – mapeamento e 
identificação dos tipos de representação da 
memória social vinculados a cultura material e 
imaterial de Alagoas. O Grupo participa de 
investigações interdisciplinares envolvendo 
pesquisadores da história, da biblioteconomia, da 
arquitetura, da comunicação, da fotografia e da 
antropologia. Também tem atuado na promoção 
de intercâmbios científicos e culturais; na 
participação e produção de eventos; na 
fomentação da memória sociocultural 
(individual e coletiva) e suas formas de 
preservação. 

 
 
 
 
 
 
 
Arrisete Cleide de 
Lemos Costa 



 
 
 
 
 
 
 

História Social e 
Política 

 
O grupo de Pesquisa tem seus estudos voltados 
para as investigações no campo do poder, das 
relações de trabalho, das ações políticas, dos 
conflitos sociais, da política externa brasileira, 
da história da esquerda (política e cultural), da 
história social do trabalho e das ações da 
esquerda católica no seu imaginário anti-
comunista. O grupo debruça-se na 
documentação acolhida pelo Arquivo Público do 
Estado de Alagoas (APA) bem como em outros 
órgãos detentores de acervo no Estado. 

 
 
 
 

Ana Paula 
Palamartchuk 

Osvaldo Batista 
Acioly Maciel 

 
 
 
 

História e 
construção 

literária na prosa 
brasileira 

 
O grupo de pesquisa, criado em 2006, está 
vinculado ao Programa de Pós-graduação em 
Letras e Linguística (PPGLL) e ao curso de 
História da Ufal, onde atua a líder do grupo. 
Partindo de uma perspectiva interdisciplinar, as 
pesquisas no grupo visam à análise de diversos 
elementos presentes na narrativa literária 
brasileira, examinados em correlação ao seu 
quadro histórico de referência. Suas atividades 
dividem-se entre os projetos de pesquisa 
“Leituras gracilianas”, “O grotesco e o 
monstruoso na construção literária” e “A prosa 
de ficção brasileira: espaços de experiência e 
horizontes de expectativa”. 

 
 
 
 

Ana Paula 
Palamartchuk 

 
 
 
 
 
História Social do 

Crime 

 
O grupo de Pesquisa tem seus estudos voltados 
para o entendimento das práticas de desordens 
cotidianas e criminais, tanto em seus aspectos 
rurais como citadinos; dos elementos 
componentes do comportamento do criminoso; 
o banditismo social; a história das prisões; a 
justiça e os crimes coloniais; gênero e 
criminalidade; a relação entre criminalidade e 
punição, entendidas em seu plano econômico, 
social, jurídico e simbólico; e a 
contextualização histórica das formas 
ritualística das ações criminais. O grupo possui 
relações de pesquisa com a 

Universidade Sapientia e Palermo (Itália), bem 
como com outras instituições portuguesas. 

 
 
 
 
 
 

Célia Nonata da 
Silva 



 
 
 
 
 
 
Grupo de Estudos 

Medievais 

 
O grupo de pesquisa tem seus estudos voltados 
para a reflexão sobre a cultura escrita e visual 
medieval europeia e africana, especialmente 
aquelas  produzidas em códices. Analisa também 
as formas de transmissão  e  recepção  desse  
material  cultural nos aspectos formais, 
estruturais e de funcionamento, pensado não 
somente no seu contexto de produção, séculos V 
à XV, mas também numa perspectiva da longa 
duração, o que permite refletir sobre sua 
influência na cultura e na religiosidade da 
sociedade do nordeste brasileiro. 

 
 
 
 
 
 

Raquel de Fátima 
Parmegiani 

 
 
 
 
 
Grupo de Estudos 

e Pesquisas em 
História, Gênero e 

Sexualidade 
(GEPHGS) 

 
Nas últimas décadas, a história incorporou as 
categorias gênero (SCOTT, 1990; MATOS, 1998; 
PEDRO, 2005; ) e sexualidade (RAGO, 2001; 
ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007), nas análises 
historiográficas. Tais apropriações são efeitos de 
uma série de transformações político-sociais 
(movimentos feministas, negros, gays, lésbicos, 
trans, queer, etc.) e epistemológicas (história das 
mulheres e das realações de gênero; estudos pós-
estruturalistas, pós-coloniais e queer, etc.), que, 
na oficina de Clio, se traduz na constituição de 
novos objetos, novas abordagens e novas 
problemáticas. O Grupo de Estudo e Pesquisa em 
História, Gênero e Sexualidade (GEPHGS), do 
Curso de História da Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), se insere nesse contexto de 
transformações político-epistemológicas e de 
renovação dos domínios da história. 

 
 
 
 
 
 
Elias Ferreira Veras 

 
Raquel Parmegiani 

 



 
 
 

Laboratório de 
História da África 
e Afro-brasileira 

 
 
 

 
O grupo de pesquisa tem seus estudos na área de 
História da África e História étnico-racial, 
cultural e social no Brasil e na diáspora africana. 
Suas linhas de pesquisa são: Idade Média 
Africana, que tem por objetivo estudar a África na 
Idade Média, destacando a influência do 
cristianismo coopta e do islamismo na região 
norte desse continente; e, Cultura e Poder, 
estudando as relações de poder, desenvolvimento 
e transformações histórico-culturais da população 
negra no Brasil e na Diáspora. 

 
 
 
 
Irinéia Maria Franco 

dos Santos 
 

Flávia Maria de 
Carvalho 

 
 
 
 

Laboratório 
Interdisciplinar de 

Estudos das 
Religiões 

 
O objetivo do laboratório é desenvolver pesquisas 
sobre religiões em diferentes temporalidades e 
espaços, numa perspectiva interdisciplinar. Sua 
atuação dá-se também na realização de atividades 
de extensão (eventos,    cursos    de   
aperfeiçoamento) estabelecendo redes   com  
outros   grupos   em nível nacional e 
internacional. Além da divulgação em mídias 
eletrônicas da produção de seus membros e 
parceiros. 

 
 
 
 
 
Irinéia Maria Franco 

dos Santos 
	

 
 
 
Núcleo de Estudos 

Sociedade, 
Escravidão e 
Mestiçagens – 

Séculos XVI – XIX 
– UFAL 

 
O NESEM (Núcleo de Estudos Sociedade, 
Escravidão e Mestiçagens – Séculos XVI – XIX) 
foi criado em setembro de 2014, tem sede na 
Universidade Federal de Alagoas (Campus A. C. 
Simões – Maceió), possui sete pesquisadores – 
com mestrado e doutorado -, envolve sete 
estudantes da graduação do curso de História da 
UFAL e integra a Rede de Grupos de Pesquisa 
Escravidão e Mestiçagem, que tem sede no 
Departamento de História da Universidade 
Federal de Minas Gerais.  Os integrantes 
pesquisadores atuam em diversas áreas da 
produção do conhecimento histórico o que 
possibilita, ao Núcleo, tanto transitar quanto criar 
bases de forma segura na história local, regional e 
nacional. O NESEM atua nas linhas de pesquisa 
“Família, Igreja Católica e Sociedade no Brasil” 
e “História da Escravidão e das Mestiçagens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gian Carlo de Melo 

Silva 



Atualmente está envolvido no projeto “História 
da Escravidão em Alagoas: conceitos, 
instituições, dinâmicas sociais, econômicas e 
culturais séculos 
XVIII e XIX (1750-1889)” 

 
 
 
 
 
 
Grupo de Estudos 
Ensino, História e 

Docência – 
GEEHD. 

 
As atividades desenvolvidas pelo GEEHD têm 
como base o fortalecimento e aprimoramento das 
ações que são desenvolvidas no PIBID História 
existente no curso. Além disso, visamos o 
estímulo à reflexão do papel do professor de 
história e a sua formação dentro e fora da 
universidade, aliando a teoria e a prática, com o 
objetivo de criar uma cultura formativa voltada 
para o licenciando em História. Atualmente o 
projeto PIBID versa sobre o estudo da relação 
entre Memória e Ensino de História atuando na 
Escola Estadual Benedita de Castro e Escola 
Estadual Margarez Lacet na cidade de Maceió, 
estado de Alagoas. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Antônio Alves 
Bezerra. 

Lídia Baumgarten 

 
 
 
 
 
 
 

GEPPIMC – 
Grupo de Estudos 

e Pesquisa 
Processos 

Imigratórios/Migr
atórios, Memória e 

Cultura em 
Alagoas 

 
Criado em outubro de 2017, o grupo de pesquisa 
tem seus estudos voltados para investigação sobre 
processos imigratórios/migratórios, memória e 
cultura no Estado de Alagoas e no Nordeste. Os 
objetivos do grupo são: Identificar os processos 
migratórios. Compreender o papel social desse 
sujeito nesse processo, quem são e como viveram 
e vivem.  Analisar a inserção desse sujeito na 
sociedade alagoana a partir das redes de 
sociabilidade estabelecidas e apreender os 
sentimentos múltiplos que emergiram nesse 
processo por meio da História Oral. Entrevistar os 
moradores mais antigos dos bairros. Analisar as 
transformações ocorridas, identificando as 
desigualdades e procurando compreender a 
sociedade alagoana na atualidade. Pesquisar os 
acervos públicos do Estado de Alagoas e também 
os acervos pessoais (Todo tipo de material 
iconográfico, impresso, manuscritos, entre 
outros). Pesquisar alguns períodos e locais: Bairro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célia Nonata 
Lídia Baumgarten 



do Jaraguá, a partir da expansão comercial, o 
Centro de Maceió e o bairro do Bebedouro, 
especialmente a partir do início do século XIX até 
os dias atuais. Também serão privilegiados o 
período das décadas de 1970 e 1980, com a 
expansão da cana de açúcar e das grandes secas 
do Nordeste, a partir de 1960. Professores 
associados: Profª. Drª Lídia Baumgarten, Profª. 
Drª Célia Nonata. 

 
 
 
 
Grupo de Estudos 

e Pesquisa em 
História, 

Sociedade e 
Cultura 

 
A proposta deste grupo de estudo e de pesquisa é 
o de promover debates teóricos, atentando para as 
complexidades conceituais e dilemas 
metodológicos do fazer histórico e 
historiográfico, assim como, para a realidade do 
ensino, da pesquisa e da extensão no Campus do 
Sertão/UFAL e sua necessidade de (re)alimentar 
o diálogo interdisciplinar, intercultural, 
epistemológico e educacional. Dentro desta 
perspectiva, o grupo comporta três linhas  de 
pesquisa: Arqueologia, meio ambiente e 
patrimônio histórico; Sociedade, cultura e poder; 
Representações, ensino, religiosidade, gênero e 
etnicidade.O grupo tem também como objetivos: 
a) Coletar, organizar e catalogar fontes – 
arqueológicas, escritas, visuais, orais e 
bibliográficas – que possam constituir um acervo, 
universal e acessível, tanto sobre o sertão e suas 
fronteiras como sobre o Brasil a partir da 
realidade empírica do Estado de Alagoas; b) 
Divulgar e publicar os resultados das pesquisas 
em eventos científicos de caráter local, nacional e 
internacional e através de periódicos, coletâneas e 
livros; c) Promover seminários de pesquisa e de 
extensão, agregando pesquisadores de áreas afins 
e estudantes de graduação e pós-graduação, assim 
como profissionais que atuam nas redes de ensino 
e a comunidade interessada; d) Fomentar o 
desenvolvimento de pesquisas no âmbito da 

graduação e da pós-graduação: especialização, 
mestrado e doutorado. 

 
 
 
 
 
 
José Vieira da Cruz 

 

 



ANEXO III 

ROTEIRO PARA PROJETO DE PESQUISA 

 

O projeto deverá conter até 10 laudas (excluindo capa e referências bibliográficas), 

digitadas em papel A4, espaço 1,5, fonte Times New Roman 12, contendo os seguintes itens: 

 

I Título do Projeto 

II Resumo de Projeto 

III Apresentação do problema 

IV Revisão Historiográfica/Campo Temático 

V Justificativa e relevância acadêmica 

VI Objetivos 

VI Referencial teórico - metodológico 

VII Discussão das fontes  

VII Cronograma para 12 meses 

VIII Referências Bibliográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

Itens de Avaliação Pontuação 
Máxima 

- Clareza da redação, capacidade de 
comunicação e de síntese, formatação 
segundo normas técnicas etc. 

 
5 

- Capacidade de articulação entre pesquisa e 
ensino;  
- Vínculo com o grupo/laboratório indicado; 

 
20 

- Cronograma com a descrição das atividades 
que o/a candidato/a pretende desenvolver no 
pós-doutorado; 

 
20 

- Projeto de pesquisa: 
- Pertinência da fundamentação teórica, com 
relação ao tema; 
- Coerência entre fundamentação teórica e a 
proposta metodológica; 
- Clareza e viabilidade dos objetivos gerais e 
específicos; 
- Articulação entre tema, metodologia e 
cronograma (considerar a proposta versus 
tempo disponível); 
- Indicação de procedimentos de pesquisa 
(teórica e ou de campo), bem como fontes a 
consultar, autores etc. 

 
 
 
 
 

45 

- Referências bibliográficas utilizadas na 
elaboração do projeto apresentado, e/ou a 
consultar (destacada). 

 
10 

 
Total 

	
100	

 
Nota Final  

	
Pontuação	Total	

10	
 

 

 

 

 



ANEXO V  
 BAREMA PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO 

 
Para fins de pontuação do currículo serão consideradas as atividades devidamente 
comprovadas.  

 
A pontuação de cada atividade consta na tabela abaixo: 

 

1. Titulação Pontos por item Preenchimento 
pelo/a 
candidato/a 

Preenchi-
mento pela 
comissão 

1. Títulos    

1. 1 Doutorado em História 3,0   

1. 2. Doutorado em áreas afins 1,0   

2. Atividades de Pesquisa     

2.1  Coordenação de projeto de 
pesquisa cadastrado na 
Plataforma Lattes (máximo 
de 2 projetos). 

2,0 	 	

2.2 Participação como 
pesquisador/a em Grupo de 
Pesquisa Registrado no 
CNPq, certificado pela 
instituição e atestado pelo/a 
coordenador/a do Grupo 
(máximo de 03 projetos). 

1,0 	 	

2.3 Palestra, conferência e 
participação em mesa 
redonda em evento 
internacional (máximo de 
05 palestras, etc.). 

1,5 	 	

2.4 Palestra, conferência e 
participação em mesa 
redonda em evento nacional 
(máximo de 05 palestras, 

1,0 	 	



etc.). 

2.5 Coordenação de eventos de 
cunho científico de âmbito 
internacional (máximo de 
05 eventos, etc.) 

1,5 	 	

2.6 Coordenação de eventos 
científicos de âmbito 
nacional (máximo de 05 
eventos, etc.) 

1,0 	 	

2.7 Participação em Banca de 
Mestrado (exceto quando 
orientador/a e 
coorientador/a) (máximo de 
05 participações, etc.) 

1,0 	 	

2.8 Participação em Banca de 
Doutorado (exceto quando 
orientador/a e 
coorientador/a) (máximo de 
05 participações, etc.) 

2,0 	 	

2.9 Participação em Banca de 
Trabalho de Conclusão de 
Curso de Graduação (exceto 
quando orientador/a e 
coorientador/a) (máximo de 
04 participações) 

0,25 	 	

3. Produção Científica  	 	 	

3.1 Artigos publicados em 
Periódicos com ISSN:  
(Revista A1, A2 e B1 no 
Qualis Capes). 
(máximo de 03 artigos) 

3,0 	 	

3.2 Artigos publicados em 
Periódicos com ISSN: 
(Revista, B2, B3, B4 e B5 
no Qualis Capes).  
(máximo de 03 artigos) 

2,0 	 	



3.4 Livro publicado por editora 
com ISBN (organização) 

(máximo de 03 livros) 

2,0 	 	

3.5 Livro publicado por editora 
com ISBN (texto integral) 

(máximo de 03 livros) 

4,0 	 	

3.6 Livro publicado por editora 
com ISBN (capítulo); 

(máximo de 05 publicações) 

1,5 	 	

3.7 Publicação de trabalho 
completo em anais de 
eventos  
(Evento Internacional) 
(máximo de 03 publicações) 
	

1,5 	 	

3.8 Publicação de trabalho 
completo em anais de 
eventos  
(Evento Nacional/Regional 
e Local) 
(máximo de 03 publicações) 

1,0 	 	

 PONTUAÇÃO TOTAL  	 	

 NOTA FINAL  Pontuação	Total	
10	

	

 

 

Assumo a responsabilidade da veracidade das informações acima prestadas. 

Cidade: _________________________ Data:_____/_____/_____ 

___________________________________ 

Assinatura 
 


