UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEMÓRIA SOCIAL – PPGMS
CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO NO PPGMS
Critérios aprovados em Reunião Ordinária do Colegiado do PPGMS em 20 de
outubro de 2016

RECREDECIAMENTO
Critérios obrigatórios:
a) dedicar ao PPGMS pelo menos 16 horas, registradas na Plataforma
Sucupira compatíveis com a portaria da CAPES n. n. 174 da CAPES de 30/12/2014;
b) Ter orientado ou estar orientando, pelo menos, 2 (duas) dissertações de
mestrado no conjunto dos seus orientandos;
c) Apresentar, em seu projeto, grau de coerência e identificação com a área de
concentração e as linhas de pesquisa do programa;
d) Ter pelo menos 4 (quatro) produções bibliográficas no biênio (2015/2016)
(livros, capítulos de livros e artigos em periódicos). Em periódicos exige-se que
sejam, no mínimo, Qualis B3; em livros, L2, L3 ou L4, e capítulos de livros, C2, C3 e
C4; serão computadas produções bibliográficas com aceite de publicação
documentado;
e) Ter ministrado 15 hs de (uma) disciplina obrigatória, optativa ou eletiva a
cada ano exceto nos seguintes casos: e.1) prof. Convidado/visitante exercendo
atividades de docência no programa aprovado pelo colegiado; e.2) licença
capacitação/pós-doutorado do docente.
Critérios recomendados:
a) Ter participação em, no mínimo, 2 (dois) eventos acadêmicos nacionais
e/ou Internacionais, sendo um, necessariamente, classificado como Qualis B;
b) Ter participação em organização de eventos;
c)Ter participação em bancas de defesa de mestrado ou doutorado, exceto
como orientador ou coorientador;
d) Ter participação em atividades de Nucleação desenvolvidas no programa;
e) Desenvolver atividades de extensão.

CREDENCIAMENTO
Com relação ao credenciamento no PPGMS, a comissão propõe que o ingresso ao
programa seja realizado inicialmente em uma nova categoria, pesquisador
participante, de âmbito interno do programa. Para isso, o/a candidato/a deve:
a)desenvolver pesquisa que se insira no campo da Memória Social com
produção bibliográfica compatível para posterior ingresso no quadro permanente e

apresentar projeto de pesquisa ao colegiado no qual o campo da Memória esteja
claramente circunscrito;
b) apresentar um plano de trabalho com duração de 24 meses no qual o
candidato descreva as atividades que serão desenvolvidas no âmbito da docência e da
pesquisa, frisando a articulação clara entre ambos e o campo da Memoria Social.
Destaca-se que, neste período, o candidato não deve se ausentar para realização de
estagio pós-doutoral;
c) participar da atividade docente como professor convidado, não sendo
responsável por nenhuma disciplina. O prazo de permanência do/a docente nessa
categoria será de, no mínimo, dois anos.
Os critérios para posterior credenciamento serão:
a) Ter o título de Doutor há, no mínimo, 2 (dois) anos;
b)Ter no mínimo 6 produções bibliográficas qualificadas nos últimos 3 anos
entre as categorias artigos, livros e capítulos de livros;
c) Submeter a uma linha de Pesquisa do PPGMS, para apreciação e
encaminhamento ao colegiado, um projeto que apresente grau de coerência e
identificação com a área de concentração e as linhas de pesquisa do programa.

