UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO 2010/2011

O Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa
Catarina retifica o item 3 do Edital de Seleção 2010/2011, que passa a ter a seguinte
redação:
3. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
3.1. O processo seletivo para o Curso de Mestrado e Doutorado compreenderá as
seguintes etapas, todas eliminatórias, sendo que a nota mínima para aprovação em
cada etapa é 7 (sete):
a) Análise do Projeto de Pesquisa.
O projeto será avaliado quanto a sua relevância, originalidade, capacidade crítica e
inovadora e a sua correlação com a Linha de pesquisa escolhida, sendo atribuída
uma nota na escala de 0 (zero) a 10 (dez). Serão levados em consideração os
seguintes quesitos: enquadramento na linha de pesquisa; apresentação do texto na
estrutura acadêmica com os requisitos previstos no Edital; revisão bibliográfica;
bibliografia atualizada e pertinente; fundamentação teórico-metodológica; Objetivos;
conhecimento preliminar das fontes para a pesquisa; viabilidade do projeto em
termos metodológicos. Será atribuída a nota final.
b) Prova Escrita sem consulta.
Na prova escrita exigir-se-á do candidato capacidade de expressão, domínio e
reflexão crítica da bibliografia indicada, coerência de idéias e capacidade de
argumentação. Cada prova será corrigida por dois professores, sem identificação do
candidato. A prova escrita terá duração máxima de 3 (três) horas e 30 (trinta)
minutos, não sendo permitida consulta nem uso de qualquer outro recurso. Será
atribuída a nota final na escala de 0 (zero) a 10 (dez).
c) Defesa do Projeto de Pesquisa e análise do Currículo.
A nota atribuída pela comissão na defesa do Projeto será numa escala de 0 (zero) a
10 (dez), tendo como base a consistência da defesa do projeto de pesquisa. Como
itens de avaliação serão considerados: o domínio teórico-metodológico do
candidato, o grau de inovação, a contribuição e a importância da pesquisa para o
desenvolvimento da área e a exeqüibilidade do projeto. Um representante discente
da Linha de Pesquisa acompanhará as argüições.
Na análise do Currículo será analisada a produção científica e o desempenho
acadêmico do candidato. Será atribuída a nota final na escala de 0 (zero) a 10 (dez).
3.1.1 – As notas de todos os candidatos classificados ou não, após cada etapa,
serão publicadas na página do Programa na internet: http://ppghistoria.ufsc.br/ e
afixados no mural.
O candidato poderá interpor recurso relativamente à nota que lhe foi atribuída em
qualquer etapa da seleção à Comissão de Seleção, desde que o faça em até 24
(vinte e quatro) horas após a divulgação da mesma, por escrito e justificadamente.

3.1.2 – Classificação
A média final dos candidatos, dentro da cada Linha de Pesquisa, não eliminados,
será estabelecida de acordo com o seguinte cálculo:
a) A nota aferida ao candidato no projeto terá peso igual a 30%;
b) a nota aferida ao candidato na prova escrita terá peso igual a 40%;
c) pontuação obtida pelo candidato na análise do currículo terá peso igual a 15%;
d) a nota aferida ao candidato na defesa do projeto terá peso igual a 15%.
No caso de igualdade de notas, será considerado aprovado para a vaga existente,
em cada Linha de Pesquisa, o candidato que obtiver nota superior na prova escrita,
e, ainda, permanecendo o empate, os critérios a serem utilizados serão: (1º) maior
número de publicações de artigos em periódicos científicos nos últimos doze meses,
constantes no currículo apresentado; e ainda persistindo (2º) o maior número de
publicações de trabalhos completos ou resumos apresentados em eventos nos
últimos doze meses, constantes no currículo apresentado.
3.2 – Cronograma
a) ...
b) ...
c) Resultado da Avaliação dos Projetos de Pesquisa para o Mestrado e Doutorado:
04 de novembro de 2010.
d) Prova Escrita: 16 de novembro de 2010, das 14h30m às 18h, no Auditório do
Centro de Filosofia e Ciências Humanas – UFSC.
e) Resultado da Prova Escrita: 18 de novembro de 2010, após as 17h.
f) Divulgação do Cronograma de Defesa dos Projetos: 19 de novembro de 2010,
após as 17h.
g) Defesa do Projeto de Pesquisa: 22 e 23 de novembro de 2010.
h) Divulgação do Resultado Final: 25 de novembro de 2010, após as 18h.

Florianópolis SC, 20 de outubro de 2010.

Original firmado
Profa. Dra. Eunice Sueli Nodari
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da UFSC
Portaria de nomeação n. 889/GR/2010

