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APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
À Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. 
 
Eu,_________________________________________________________________, matrícula______________, 
aluno(a) regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção – PPGEP, nível mestrado, venho requerer pelo presente, 
aproveitamento das seguintes atividades complementares, nas quantidades abaixo 
indicadas: 
 

ITEM ATIVIDADES QUANTIDADE 

I 

Artigo completo publicado ou aprovado para publicação, 

juntamente com o professor orientador, em periódico de 

circulação nacional ou internacional que tenha corpo editorial 

reconhecido e sistema referencial adequado e com Qualis A1, 

A2 ou B1 em Engenharias III no ano de publicação ou de 

aprovação. 

 

II 

Artigo completo publicado ou aprovado para publicação, 

juntamente com o professor orientador, em periódico de 

circulação nacional ou internacional que tenha corpo editorial 

reconhecido e sistema referencial adequado e com Qualis B2 

ou B3 em Engenharias III no ano de publicação ou de 

aprovação. 

 

III 

Artigo completo publicado ou aprovado para publicação, 

juntamente com o professor orientador, em periódico de 

circulação nacional ou internacional que tenha corpo editorial 

reconhecido e sistema referencial adequado e com Qualis B4 

ou B5 em Engenharias III no ano de publicação ou de 

aprovação. 

 

IV 

Livro de reconhecido mérito na área do conhecimento, com 

corpo editorial, publicado ou aprovado para publicação 

juntamente com o professor orientador.  

 

V 

Capítulo de livro de reconhecido mérito na área do 

conhecimento, com corpo editorial, publicado ou aprovado 

para publicação juntamente com o professor orientador. 

 

VI 

Trabalho completo publicado ou aprovado para publicação, 

juntamente com o professor orientador, em evento científico 

internacional com anais (ou similares) que possua ISSN ou 

ISBN. 

 

VII 

Trabalho completo publicado ou aprovado para publicação, 

juntamente com o professor orientador, em evento científico 

nacional com anais (ou similares) que possua ISSN ou ISBN. 
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VIII 

Artigo submetido em conjunto com o professor orientador, 

com status "em avaliação”, em periódico com Qualis em 

Engenharias III no ano de submissão. 

 

IX 

Trabalho completo, resumo expandido ou resumo simples 

publicado, juntamente com o professor orientador, em evento 

científico regional ou local com anais (ou similares) que 

possua ISSN ou ISBN. 

 

X 

Participação em evento científico internacional (conferência, 

congresso, simpósio, seminário, encontro, entre outros) com 

apresentação de trabalho, cujo trabalho tenha sido publicado 

em anais (ou similares) que possua ISSN ou ISBN e 

juntamente com o professor orientador. 

 

XI 

Participação em evento científico nacional (conferência, 

congresso, simpósio, seminário, encontro, entre outros) com 

apresentação de trabalho, cujo trabalho tenha sido publicado 

em anais (ou similares) que possua ISSN ou ISBN e 

juntamente com o professor orientador.  

 

XII 

Participação em eventos científicos (conferência, congresso, 

simpósio, seminário, encontro, entre outros) de interesse do 

PPGEP. 

 

XIII Depósito de patentes juntamente com o professor orientador.  

 
Nestes Termos, pede Deferimento. 
 
Catalão-GO, _____ de ________________________ de 20_____. 
 
 
 
 

Assinatura do(a) Aluno(a) 

 
Juntar ao presente formulário se: 

1. Artigo completo, livro e capítulo de livro: cópia completa do manuscrito e 
carta de aceite/publicação. 

2. Produto ou processo com patente: documento comprobatório constando 
a patente registrada ou depósito da patente. 

3. Trabalho completo em evento científico: cópia do certificado emitido pelo 
evento e cópia do trabalho completo. 

 
 
 


