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4º ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO
AO CURSO DE MESTRADO EM HISTÓRIA – UFES
PROCESSO SELETIVO 2021/1
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História, área de
Concentração em História Social das Relações Políticas, da Universidade
Federal do Espírito Santo, torna público o presente aditivo ao Edital de
Mestrado 2021/1, da maneira como segue: em virtude dos efeitos deletérios da
pandemia de covid-19 e da suspensão das atividades didático/administrativas
presenciais na Ufes foram alterados os itens 4.3. e 4.4. do referido Edital,
substituindo-se a prova de conteúdo pela avaliação de memorial acadêmico e
do currículo Lattes atualizado dos(as) candidatos(as). Estes documentos
devem ser enviados até o dia 01 de fevereiro de 2021 exclusivamente para o
e-mail mestrado.historia.ufes@gmail.com .
A avaliação do memorial acadêmico, com peso 3, constituirá etapa eliminatória
do processo seletivo. A fim de lograr aprovação nesta etapa, o(a) candidato(a)
deverá obter nota ≥ 7,0 (igual ou maior que sete). Para fins de avaliação, o
memorial deverá ser confeccionado de acordo com as seguintes regras:
máximo de 10 (dez) laudas redigidas em papel A4, espaço 1,5, fonte Times
New Roman, corpo 12 e compreenderá os seguintes itens obrigatórios: 1)
experiência prévia de pesquisa nas áreas designadas no item 1 do Edital. Na
avaliação deste quesito, serão consideradas as seguintes atividades:
elaboração de monografia de fim de curso aprovada, elaboração de
dissertação de mestrado aprovada, participação em programa institucional de
Iniciação Científica, participação como membro e/ou coordenador de projeto de
pesquisa devidamente registrado por instituto de pesquisa e/ou instituição de
ensino superior; 2) relevância científica do objeto de dissertação; 3) defesa
teórica do objeto de dissertação à luz das reflexões contidas em um ou mais
textos indicados na bibliografia do processo seletivo (item 8 do Edital); 4)

aderência do objeto de dissertação à linha de pesquisa do PPGHis escolhida
pelo candidato(a); 5) impacto do curso de pós-graduação na atuação
profissional do(a) candidato (a). A cada um destes quesitos, a Comissão
Examinadora atribuirá até 2,0 (dois) pontos, num total de 10,0 (dez) possíveis.
O memorial não deverá conter qualquer identificação quanto à sua autoria nem
mencionar o nome do(a) docente para o qual o(a) candidato(a) estiver
pleiteando vaga de orientação. Caso esta exigência não seja atendida, o(a)
candidato(a) será eliminado do certame.
Em relação à avaliação do currículo Lattes, o arquivo deverá estar atualizado e
ser enviado em formato PDF, contendo os comprovantes digitalizados das
produções, exceto no caso de publicações online, para as quais o(a)
candidato(a) poderá apenas relacionar os links para as respectivas
publicações.
A etapa de avaliação do currículo Lattes é classificatória e possui peso 1. A
nota atribuída à produção científica comprovada na apresentação do currículo
Lattes será normalizada da seguinte maneira: a) ao(à) candidato(a) que obtiver
a maior pontuação será atribuído o grau 10,0 (dez); b) as notas dos(as) demais
candidatos(as) serão obtidas mediante a divisão da respectiva pontuação pela
pontuação do(a) candidato(a) portador(a) do melhor currículo, multiplicando-se
o resultado da divisão por 10,0 (dez).
Para fins de avaliação das produções listadas no currículo Lattes, considerarse-ão os seguintes produtos com as suas respectivas pontuações:
a) Livro autoral publicado - 25 pontos;
b) Organização de coletânea - 15 pontos;
c) Capítulo de livro publicado - 10 pontos;
d) Artigo publicado em periódico científico integrante do Qualis Periódicos - 10
pontos;
e) Trabalho completo publicado em anais de evento científico internacional com
ISBN ou ISSN - 05 pontos;

f) Trabalho completo publicado em anais de evento científico nacional com
ISBN ou ISSN - 03 pontos;
g) Apresentação de trabalho em evento científico internacional - 02 pontos;
h) Apresentação de trabalho em evento científico nacional - 01 ponto;
i) Coordenação de projeto de pesquisa vinculado a instituto de pesquisa ou IES
- 03 pontos/ano;
j) Participação em projeto de pesquisa vinculado a instituto de pesquisa ou IES
- 02 pontos/ano.
Por fim, em virtude das mudanças estabelecidas no Edital, altera-se também o
disposto no item 11, referente ao calendário da seleção ao curso de mestrado
em História da Ufes, que seguirá doravante o seguinte cronograma:

DATA

EVENTO

HORÁRIO

01/02/2021

Envio do Memorial Acadêmico e do Currículo Lattes Atualizado

*

12/02/2021

Resultado da avaliação do Memorial Acadêmico

Até as 17:00 h

17 e 18/02/2021

Recursos
(Apresentados remotamente à secretaria do PPGHis)

*

19/02/2021

Resultado dos recursos

Até as 12:00 h

22/02/2021

Resultado da análise dos currículos

Até as 17:00 h

23 e 24/02/2021

Recursos
(Apresentados remotamente à secretaria do PPGHis)

*

26/02/2021

Resultado dos recursos

Até as 17:00 h

Até 01/03/2021

Avaliação dos projetos pelos orientadores indicados

*

02/03/2021

Homologação do processo seletivo pelo Colegiado da Pós

*

02/03/2021

Divulgação do resultado final

Até as 17:00 h

04 a 05/03/2021

Matrícula dos aprovados

Até as 17:00 h

04/03/2021

Reunião dos aprovados com a Coordenação do PPGHIS
(presença obrigatória)

10:00 h

08/03/2021
(A confirmar)

Início das aulas

*

Vitória, ES, em 18 de dezembro de 2020.

Prof. Dr. Belchior Monteiro Lima Neto

