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O Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC-SP define os critérios  para submissão  e avaliação de 
Projetos de Pesquisa de Pós-doutorado. Podem inscrever-se os pesquisadores que cumpram as exigências deste 
Edital. As inscrições devem ser realizadas no e-mail: histpos@pucsp.br no formato PDF ou na Secretaria do 
P.E.P.G. em História da PUC-SP, no horário das 10h00min as 17h00min, mediante a entrega de cópias dos 
documentos abaixo relacionados. A submissão do Projeto de Pós-Doutorado deverá ser aprovada pelo Colegiado do 
Programa e, após a mesma, a avaliação e classificação dos candidatos será realizada por uma comissão aprovada 
pelo Colegiado do P.E.P.G. em História da PUC-SP 
Documentos exidos: 
 

I. Carta de encaminhamento incluindo dados pessoais e justificativa de interesse pelo Programa; 
II. Comprovação do título de doutor, obtido em cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo 

CNE/MEC; em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo 
P.E.P.G. em História da PUC-SP. A comprovação se dará mediante a apresentação do diploma ou 
certificado de defesa da tese; 

III. Cópia do currículo na Plataforma Lattes do CNPq (de forma a comprovar a atualização recente) 
ou, se estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos 
científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 

IV. Apresentar cópia do documento de identificação: 
a. Se brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil: cópia da carteira de identidade ou do registro 

nacional de estrangeiro; ou ainda, cópia do passaporte e comprovante do visto temporário 
b. Se estrangeiro, residente no exterior: cópia do passaporte e comprovante de endereço 

residencial no exterior no momento da submissão da candidatura 
 

V. Projeto de Pesquisa em estreita ligação com as linhas de pesquisa e projetos desenvolvidos junto 
ao P.E.P.G. em História da PUC-SP: Com descrição e justificativa de seu objeto, discussão da 
bibliografia, explicitação das problemáticas de trabalho e das fontes documentais 

VI. Plano de atividades: tendo em vista que a bolsa é concedida por um período de 12 meses. Obs.: 
podendo ser prorrogada se for interesse P.E.P.G. em História da PUC-SP. 

VII. Carta de aceite do Supervisor. 
 
 

Aprovada a solicitação de submissão, a classificação dos candidatos será feita (entre os pesquisadores que 
tiveram sua inscrição referendada), de acordo com os seguintes critérios: 
- análise do desempenho acadêmico 
- envolvimento anterior em projeto de pesquisa 
- análise do projeto de pesquisa e condições de exequibilidade, assim como sua ligação com as linhas de pesquisa do 
P.E.P.G. em História da PUC-SP (relacionadas em www.pucsp.br/poshistoria). 
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