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EDITAL Nº01/2014- PPGH/UNICENTRO

RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DO CENTES NO PPGH
TRIÊNIO 2013-2015

O  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  Stricto  Sensu em  História
(PPGH) da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO-PR, no uso de suas atribuições,
e considerando o que prevê o EDITAL n° 05/2013-PPGH /UNICENTRO, em atenção à deliberação
da  Comissão  de  Credenciamento  e  em  conformidade  com  a  Ata  nº  22/2014  –
COLEGIADO/PPGH, de 07 de fevereiro de 2014, torna público o resultado final do processo de
credenciamento de docentes no PPGH.

1.1 Do resultado:
DOCENTES PERMANENTES

Ana Paula Wagner

Jaisson Teixeira Lino1

José Miguel Arias Neto

Ricardo André Ferreira Martins

Rosemeri Moreira2

Vanderlei Sebastião de Souza3

DOCENTES COLABORADORES

Ana Maria Rufino Gillies

Claiton Marcio da Silva4

José Ronaldo Fassheber

1.2 Das atribuições:
1.2.1 Conforme Art. 10 do regulamento do PPGH, são atribuições do corpo docente permanente:
“I - ministrar aulas teóricas e práticas;
II - promover seminários;
III - orientar e co-orientar trabalhos de dissertação;
IV - acompanhar o desempenho do aluno de que for orientador;
V - fazer parte de bancas examinadoras;
VI - participar de atividades de pesquisa;

1Credenciamento condicionado à realização de convênio entre a UNICENTRO e UFFS.

2Credenciamento condicionado à apresentação da Portaria que credencia a docente como Pesquisadora Continuada
na UNICENTRO (PqC).

3Credenciamento condicionado à apresentação da Portaria que credencia o docente como Pesquisador Continuado na
UNICENTRO (PqC).

4Credenciamento condicionado à realização de convênio entre a UNICENTRO e UFFS.
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VII - participar do colegiado do PPGH e comissões para as quais for designado;
VIII -  fornecer  informações  para  compor  o  relatório  anual  de  suas  atividades  acadêmicas
encaminhando-o à coordenação do PPGH.
IX –  manter  qualitativa  e  quantitativamente  a  sua  produção  científica,  conforme  rege  este
regulamento”.
1.2.2 Conforme Art. 11 do regulamento do PPGH, são atribuições dos docentes colaboradores:
“I - ministrar aulas teóricas e práticas;
II - promover seminários;
III - co-orientar trabalhos de dissertação;
IV - acompanhar o desempenho do aluno de que for co-orientador;
V - fazer parte de bancas examinadoras;
VI - participar de atividades de pesquisa;
VII -  fornecer  informações  para  compor  o  relatório  anual  de  suas  atividades  acadêmicas
encaminhando-o à coordenação do PPGH”.

1.3 Do período de credenciamento:
1.3.1 O  credenciamento  como  docente  permanente  é  revisto  anualmente  no  processo  de
avaliação interna do PPGH.
1.3.2 O credenciamento como docente colaborador se estende até 31 de maio de 2015.

1.4 Do descredenciamento:
Os  critérios  e  condicionantes  para  o  descredenciamento  de  docentes  estão  previstos  na
regulamentação do PPGH.

1.5 Das disposições finais:
O PPGH se compromete a priorizar em seu planejamento anual os recursos para cobrir eventuais
custos  de  hospedagem  e  alimentação  dos  docentes  de  outras  instituições.  As  despesas  de
locomoção estarão condicionadas à disponibilidade financeira do programa.

Irati, 11 de fevereiro de 2014.

Hélio Sochodolak,
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

Stricto Sensu em História
PORT. Nº 355/2013-GR/UNICENTRO

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História – PPGH-UNICENTRO – Campus de Irati
BR 153 – Km 07 – Caixa Postal 21 – CEP 84500-000 – Riozinho – Irati/PR - (42) 3421-3129

ppgh.unicentro@gmail.com – http://www.unicentro.br/ppgh


