
 

 

EDITAL 2017 
 
O NUPEHL – Núcleo de pesquisa e extensão em história local - do Departamento 

de História da Universidade Estadual da Paraíba, informa à comunidade acadêmica 
que abrirá inscrições para o ingresso de novos membros. Para tanto, informa aos 
interessados os procedimentos e as condições necessárias para a referida inscrição, 
nos termos de seu Regimento. 

 
INTRODUÇÃO  
O NUPEHL tem por finalidade congregar professores, estudantes e técnicos da 
Universidade Estadual da Paraíba e pesquisadores de outras instituições ou free-
lancers, que se interessem e/ou tenham atividades relacionadas com o ensino, a 
pesquisa e as atividades de extensão voltadas à História Local.  
Seus integrantes são, regimentalmente, vinculados ao CNPq, integrando o Grupo de 
Pesquisa História, memória e identidade local. 
 
DAS VAGAS 
Conta-se nesta data com as seguintes vagas: 

a. Cinco vagas para professores da UEPB; 
b. Duas vagas para pesquisadores (vinculados a outras instituições); 
c. Dez vagas para alunos (vinculados a projetos dos professores). 
d. Três vagas para técnicos. 

 
DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições ocorrerão no período de 10 a 30 de abril de 2017. 
Toda a documentação, em formato PDF, deverá ser enviada para o email 
nupehl@uepb.edu.br dentro do prazo destinado ao período de inscrições.  
Não serão aceitas inscrições de proponentes vinculados a mais de dois grupos de 
pesquisa do CNPq.  
Documentos enviados fora do prazo serão descartados. 
 
DA DOCUMENTAÇÃO 
O proponente professor e pesquisador deverá apresentar: 

• Carta de intenção demonstrando os interesses do proponente às atividades do 
núcleo. 

• Link do Currículo Lattes. 

• Um projeto de pesquisa ou extensão previamente vinculado a uma das linhas 
de pesquisa do núcleo. 

• Declaração de vinculação a grupos de pesquisa do CNPQ ou sua negativa. 

• Indicação de até dois alunos vinculados à sua proposta. 

• Histórico escolar dos alunos. 
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O proponente pesquisador limitar-se-á aos três primeiros itens da documentação. 
O proponente técnico limitar-se-á ao primeiro item da documentação. 
Professores poderão apresentar propostas vinculadas a outros programas da 
instituição (PIBIC, PROBEX OU PROEXT). 
O ingresso de alunos está condicionado às propostas vinculadas pelo professor 
proponente. 
 
DOS PROJETOS 
As propostas de pesquisa ou extensão não deverão ultrapassar dez laudas, vinculando-
se seu objeto a uma das seguintes linhas de pesquisa: 

• Espaços, cultura e sociabilidades 

• Historiografia e relações de poder 

• Memória e patrimônio cultural 

• Estudos da pré-história e populações nativas 

• História, educação e produção de sentidos 
 
Deverão mostrar-se viáveis de realização no período de um ano civil, a contar do 
período julho/2017 a julho/2018. 
O projeto de pesquisa ou extensão deverá constar das seguintes especificações: 
Delimitação do tema; Objetivos (geral e específicos); Fontes e metodologia; 
Cronograma; Referências. As propostas de projeto de extensão deverão acrescentar-
se ainda a descrição do público alvo e respectivos lugares de atuação, bem como a 
descriminação das atividades extensionistas a serem desenvolvidas. 
Conter a indicação de até dois alunos regularmente matriculados na Universidade 
Estadual da Paraíba para atuar como monitores.  
A matrícula discente será comprovada via histórico escolar.  
Os alunos indicados devem ter CRM superior a sete e, no mínimo, três semestres para 
concluir o curso.  
A carta de intenção deverá expressar estar ciente de que, caso não apresente 
resultados de pesquisa e extensão ao final do prazo da ação proposta para ingresso no 
núcleo, este será desligado das atividades do núcleo, decorrendo em vaga para o 
ingresso de outro(a) pesquisador(a). 
A declaração de vinculação a grupos do CNPQ deve conter o nome dos grupos e seus 
respectivos líderes. 
 
DA SELEÇÃO 
A escolha dos novos integrantes do NUPEHL será realizada pelos membros de sua 
assembleia, a ocorrer em 17 de Maio de 2017. 
As propostas e respectivos projetos serão analisados via parecer de membros 
designados, que considerarão as exigências do presente edital. 



 

 

A análise se pautará, por ordem: 

• Na integralidade dos documentos exigidos neste edital e enviados pelo 
proponente; 

• Na vinculação do objetivo de pesquisa/extensão à linha indicada; 

• Na demonstração da executabilidade da proposta; 

• Nos argumentos contidos na carta de intenção 
 
Havendo maior número de proposta que vagas, caberá à assembleia deliberar pela 
organização de lista de espera, consoante preconizado no Regimento do Núcleo, desde 
que a proposta apresentada interesse aos objetivos do NUPEHL. 
 
Os casos omissos serão resolvidos à luz do Regimento e por deliberação da maioria 
absoluta da assembleia. 
 
 

Campina Grande, 12 de abril de 2017. 
 
 

DRA. LUÍRA FREIRE MONTEIRO 
Coordenadora do NUPEHL 
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