
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA – PPGEP-FCT Nº 01/2020 

 

Dispõe sobre o parâmetro Qualis para requisitos 

parciais de obtenção de titulação pelo Programa de 

Pós-graduação em Engenharia de Produção, antes da 

divulgação do Qualis Referência pela CAPES. 

 

 

A Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia de 

Produção (PPGEP) da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), no uso de suas atribuições,    

Considerando que na presente data o Qualis Referência único dos periódicos 

científicos ainda não foi divulgado pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior, do MEC – Ministério da Educação; 

Considerando que a Resolução PPGEP-FCT Nº 05/2019, que determina as 

regras para a elaboração e formatação do Produto Final do PPGEP para obtenção do título de 

Mestre em Engenharia de produção, parametriza requisitos pelo Qualis CAPES; 

Considerando que a Resolução PPGEP-FCT Nº 02/2019, que determina as 

regras para a atividades complementares dos discentes do PPGEP, parametriza ações pelo Qualis 

CAPES; 

 

RESOLVE APROVAR no presente ato normativo, que 

 

Art. 1º Enquanto a CAPES não divulgar o novo Qualis Referência único dos 

periódicos científicos, terá efeito a parametrização dos requisitos e ações no PPGEP de acordo com 

o especificado nos artigos a seguir. Todos os parâmetros Qualis mencionados nesta Instrução 

Normativa consideram a classificação do quadriênio mais recente divulgado pela CAPES. 

 

Art. 2º Conforme o Art. 4º da Resolução PPGEP-FCT Nº 05/2019, no caso da 

opção do Produto Final por Dissertação, deverá ser entregue no ato do protocolo da defesa o 

comprovante de submissão de um artigo científico em revista com Qualis B2 ou superior. 

 

 

 



 
 

Art. 3º Conforme o Art. 5º da Resolução PPGEP-FCT Nº 05/2019, no caso da 

opção do Produto Final por Coletânea de artigos, deverá ser entregue no ato do protocolo da defesa 

o comprovante de submissão de um artigo científico em revista com Qualis B2 ou superior. 

 

Art. 4º Conforme o Art. 8º da Resolução PPGEP-FCT Nº 02/2019, as 

atividades complementares contempladas com os respectivos créditos são: 

 

Item Atividades complementares 

Créditos 

Ação com o 

orientador 

Ação sem o 

orientador 

I Estágio Docência por disciplina por semestre 2,0 1,0 

II Organização de evento científico (máximo 2) 1,0 0,5 

III 
Monitoria em grupo de pesquisa por semestre 

(máximo 2) 
0,5 0,25 

IV 

Coorientação de iniciação científica, tecnológica ou 

de extensão ou de Trabalho de Conclusão de Curso 

de graduação por semestre (máximo 2) 

0,5 0,25 

V 
Aceite de publicação de artigo em periódico com 

qualis A1 ou A2  
4,0 2,0 

VI 
Aceite de publicação de artigo em periódico com 

qualis B1 ou B2 
3,0 1,5 

VII 
Aceite de publicação de artigo em periódico com 

qualis B3 ou B4 
2,0 1,0 

VIII 
Aceite de publicação de artigo em periódico com 

qualis B5 ou C 
1,0 0,5 

IX 
Trabalho completo publicado em anais de evento 

internacional 
2,0 1,0 

X 
Trabalho completo publicado em anais de evento 

nacional 
1,0 0,5 

XI 
Resumo ou resumo expandido publicado em anais 

de evento internacional 
0,5 0,25 

XII 
Resumo ou resumo expandido publicado em anais 

de evento nacional ou regional 
0,25  –  

XIII Livro técnico 2,0 1,0 

XIV Capítulo de livro  1,0 0,5 

XV Depósito de patente 4,0 2,0 

XVI Registro de software 2,0 1,0 

(a tabela continua...) 

 

 



 
 

(... continuação da tabela) 

Item Atividades complementares 

Créditos 

Ação com o 

orientador 

Ação sem o 

orientador 

XVII 

Curso extracurricular na área de pesquisa do 

discente com carga horária mínima de 10 horas 

(máximo 2 cursos) 

0,5 0,5 

 

Art. 5º Esta Instrução Normativa tem vigência até a divulgação do novo Qualis 

Referência único pela CAPES, ou poderá ser alterada no interesse da CPG. 

 

 

Aparecida de Goiânia, 18 de agosto de 2020. 

 

 

Hélio Yochihiro Fuchigami 

Coordenador do PPGEP-FCT 

 

 

 


