
 
 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E CIÊNCIAS 

ECONÔMICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
RESOLUÇÃO –  PPGCC Nº 004 

 
 
 

Aprova os critérios de publicação de artigo em 
periódicos e/ou em congressos como requisito para 
defesa do produto final no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da 
Universidade Federal de Goiás. 

 
 

A COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO (CPG), no uso de suas 
atribuições legais, estatutárias e regimentais, conforme Artigo 3º, inciso I do Regulamento do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis – Nível Mestrado (PPGCC), reunida em 
sessão plenária realizada no dia 27 de abril de 2017 
 
 

RESOLVE : 
 

 
Art 1º - Para solicitar a defesa do produto final do mestrado, em 

atendimento ao Artigo 42, inciso I, do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis (PPGCC), o aluno deve comprovar a publicação de um artigo em periódico e/ou em 
congresso, conforme os critérios definidos nesta resolução. 
 

Art 2º - Os periódicos aceitos para publicação, para fins de atendimento aos 
requisitos exigidos nesta norma, devem estar classificados no sistema Periódicos Qualis da 
CAPES nos estratos A e B na área de avaliação do PPGCC na data do parecer final de aceitação 
do artigo para publicação. 

 
Parágrafo Único - A comprovação da publicação em periódico será 

realizada mediante cópia do sumário de artigos da publicação, ou carta de aceite do editor, 
atestando que o artigo foi aceito e que será publicado.  
 

Art 3º - Os congressos válidos para publicação, correspondem aos eventos 
qualificados na área do Programa de Pós Graduação em Ciências Contábeis da Faculdade de 
Administração conforme lista divulgada na página eletrônica do Programa e aprovada pela 
Coordenação. 

Parágrafo Único - A comprovação da publicação em congresso será 
realizada mediante a apresentação do certificado de publicação e apresentação do artigo no 
evento. 
 
 



 
 

 

 
 
 

Art. 4º - É obrigatória a participação ou a anuência de um professor do 
PPGCC. 
 

Art. 5º - Serão aceitos no máximo dois discentes na autoria/coautoria por 
publicação para fins do disposto no art. 1º desta resolução. 
 

Art. 6º - Os casos omissos serão analisados e avaliados pela Coordenadoria 
de Pós-graduação (CPG) do PPGCC. 

 
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua aprovação. 

 
 
 

Goiânia, 27 de abril de 2017. 
 


