UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
MESTRADO EM HISTÓRIA

RESOLUÇÃO 06/2014, DE 26/11/2014
Altera, atualiza e consolida o plano de metas do mestrado
e as exigências para qualificação do aluno e defesa da dissertação.

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em História, em reunião realizada no dia 26 de
novembro de 2014,
A)
B)
C)
D)

E)

Considerando o encaminhamento decidido na reunião do Colegiado de 28/10/2014;
Considerando os critérios de avaliação da CAPES;
Considerando os encaminhamentos tirados no 47º Fórum de Coordenadores de PPGHs;
Considerando ainda que a exigência em vigor, de que o discente tenha um artigo aceito ou
publicado para poder defender, cria uma dependência indesejada em relação aos prazos
incertos dos periódicos para resposta e/ou publicação; e
Considerando o disposto no artigo 32 e parágrafo único do Regimento Geral da UFAM;

RESOLVEU:
I)

Revogar os itens 1.1 e 1.2 da Resolução PPGH-01/2013, alterando, atualizando e
consolidando o plano de metas do PPGH, para o triênio 2013-2015, nos termos seguintes:

1) CORPO DISCENTE
1.1) Será condição para a defesa de dissertação que o discente comprove ou a submissão, ou o aceite,
ou a publicação seja de artigo ou resenha em periódico especializado, ranqueado entre A1 e B5
na área de História pela tabela Qualis, seja de capítulo de livro, desde que com data posterior ao
ingresso do pós-graduando no curso de mestrado do PPGH-UFAM. Para efeito de comprovação,
servirá o demonstrativo de submissão ou de aceite ou o próprio artigo publicado quando se
tratar de periódico; no caso de livro, servirá a apresentação da cópia do texto submetido ou no
prelo ou do próprio capítulo publicado. Casos omissos serão analisados pela CoPPGH, tendo o
Colegiado como fórum para recurso. (Redação dada pela Resolução PPGH-06/2014, de
26/11/2014)
1.2) Os professores se comprometem a estimular seus orientandos à produzirem artigos científicos e
a publicar com eles em coautoria artigos seguindo as recomendações do Comitê da área de
História da CAPES;
1.3) Estabelece o compromisso de submeter as dissertações aos editais que financiam a publicação no
formato livro;
1.4) Atingir melhor equilíbrio na relação entre número de alunos por professor e percentagem dos
que se formam em relação aos que ingressam;
1.5) Distribuir equitativamente as orientações entre os docentes;
1.6) Compromisso de declinar o tempo médio necessário para as defesas de dissertações de 31 meses
para 28 meses.
2) PRODUÇÃO INTELECTUAL
2.1) Os professores se comprometem a publicar, anualmente, ao menos duas de suas produções
intelectuais, sendo uma, necessariamente, no formato artigo, em periódico da área, classificado
entre A1 e B2 na tabela Qualis. O segundo produto pode ser no formato livro (autoria,
organização, coletânea, etc.), classificado entre L4 e L3 na tabela Qualis;
2.2) Cada professor se compromete a participar de pelo menos um congresso da área, por ano, com
apresentação de trabalho;
2.3) Os professores do Programa se comprometem a intensificar a organização de eventos com
financiamento, dentre eles, de seminários de pesquisa envolvendo avaliadores externos, ao
menos uma vez por ano.

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas
Av. Gal. Rodrigo Otávio, 3000, CEP 69077-000, Manaus-AM, Brasil - Fone: (92) 3305-4590 e 9128-7971
www. ppgh. ufam. edu. br | ppghistoria@ufam. edu. br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
MESTRADO EM HISTÓRIA
3) CORPO DOCENTE
3.1) Compromisso de continuar se qualificando mediante realização de pós-doutorado;
3.2) Compromisso de ministrar uma disciplina por ano (pela média do triênio);
3.3) Compromisso de proposição de projetos a editais de financiamento de pesquisa científica e de
bolsa produtividade;
3.4) Ampliação da participação docente na orientação de projetos de PIBIC e de monografias;
3.5) Compromisso de manter atualizadas as vinculações de orientandos aos projetos e grupos de
pesquisa dos orientadores.
4) INSERÇÃO SOCIAL
4.1) Aprimorar os dados e a interface do site do programa na internet;
4.2) Dispor o acesso às dissertações defendidas no programa pelo site;
4.3) Ampliar a divulgação do curso de mestrado com vistas ao processo seletivo;
4.4) Ampliar a discussão sobre políticas de ação afirmativa no programa.

Sala de Reunião do Departamento de História
Manaus, 26 de novembro de 2014
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