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ATA DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA CHAMADA DE CREDENCIAMENTO  
DE PROFESSOR PERMANENTE DO PPGHIS/Ufes 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (24/11/2020), por sistema 1 

remoto, às 19:30 horas, teve início a reunião da Banca de Credenciamento de Professor Permanente 2 

do Programa de Pós-Graduação em História desta Ifes.  A reunião contou com a presença dos 3 

seguintes professores: Sebastião Pimentel Franco (presidente), Gilvan Ventura da Silva (membro) e 4 

Maria Cristina Dadalto (membro).  Da avaliação da única candidatura apresentada, apurou-se o 5 

seguinte: a) quanto à análise da justificativa para a escolha do PPGHIS como local de atuação 6 

profissional.  A candidata apresenta justificativa plausível; b) quanto à análise do mérito técnico-7 

científico do projeto de pesquisa.  A candidata apresenta projeto consistente, com aderência à área 8 

de concentração do programa; c) quanto à análise da produção bibliográfica nos últimos quatro 9 

anos (2017-2020), a candidata apresenta produção regular e qualificada, contanto com 13 (treze) 10 

produtos bibliográficos no quadriênio; d) Quanto ao potencial evidenciado pela candidata para 11 

atuar na pós-graduação, a professora Karulliny Silverol Siqueira é membro do Laboratório de 12 

História, Poder e Linguagens do PPGHis/Ufes e da Sociedade Brasileira de Estudos do Oitocentos 13 

(SEO), associação na qual ocupa, no momento, a posição de membro da diretoria.  Parecer: Em face 14 

da análise efetuada, conforme os critérios expostos acima, esta comissão recomenda o 15 

credenciamento, como professora permanente do PPGHis a partir de 2021, da Profa. Dra. Karulliny 16 

Silverol Siqueira.  Nada mais havendo a tratar, eu, Sebastião Pimentel Franco, presidente da 17 

comissão examinadora, lavrei a presente ata, que por ser verdadeira, segue assinada por mim e 18 

pelos demais membros da comissão. 19 
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