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RESOLUÇÃO ESPECÍFICA 04/2018 - EXIGÊNCIAS DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE OU DE DOUTOR E EMISSÃO DE 

DIPLOMA 

 

Dispõe sobre as exigências de produção científica 

para a obtenção do grau de mestre ou de doutor e 

emissão de diploma. 

 

Considerando: 

1.   Os termos do “Regulamento Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica e de Materiais” vigente, aprovado pela Resolução nº 

050-2018 do COPPG, de 07 de agosto de 2018; 

2.    A necessidade de normatizar as exigências de produção científica, conforme 

artigos 55 e 61 do Regulamento, para obtenção do grau e emissão de diploma 

de mestrado e de doutorado. 

  

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de 

Materiais da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso das suas 

atribuições, RESOLVE: 

 

Art. 1º -  A exigência de produção científica e/ou tecnológica referente ao inciso VI 

do Art. 55 e ao inciso VII do Art. 61 do Regulamento para a obtenção do grau de 

mestre deve ser relacionada à respectiva dissertação é definida como: pelo menos 

um artigo completo publicado ou aceito para publicação em anais de congressos 

relevantes nacional ou internacional ou em periódico que satisfaz as condições do 

§2. 

§1 Congresso relevante (nacional ou internacional) é considerado aquele 

promovido e/ou apoiado por associações nacionais ou internacionais 

como ABCM, ABM, ABEPRO, ABMEC, ABEQ, ASME, ASTM, SAE, 

STLE ou similares.  



§2 Para mestrado é válida publicação em periódico que apresentar, na data 

de aceite final ou de publicação do artigo, Qualis-CAPES em 

Engenharias III maior ou igual a B5, ou classificação no SNIP, ou SJR ou 

JCR. 

§3 No caso de aceite em periódico que cobre taxa de publicação, é 

necessário também apresentar o comprovante de pagamento da taxa. 

§4 Para agendar a defesa de mestrado, deverá ser entregue, juntamente 

com o Formulário de Solicitação de Defesa, cópia do artigo completo 

publicado OU do artigo submetido OU uma primeira versão de artigo a 

ser submetido. 

 

Art. 2º - A exigência de produção científica e/ou tecnológica referente ao inciso VII 

do Art. 55 e ao inciso VIII do Art. 61 do Regulamento para a obtenção do grau de 

doutor deve ser relacionada à respectiva tese é definida como: pelo menos um artigo 

completo publicado em periódico relevante. 

§1 Periódico relevante é considerado aquele que apresentar, na data de 

publicação do artigo, Qualis-CAPES em Engenharias III maior ou igual a 

B2, ou SNIP maior ou igual a 0,3, ou SJR maior ou igual a 0,5 ou 

classificado no JCR. 

§2 Para agendar a defesa de doutorado, deverá ser entregue, juntamente 

com o Formulário de Solicitação de Defesa, cópia do artigo publicado OU 

cópia do artigo submetido e a respectiva comprovação da submissão no 

periódico definido no §1.  

 

Art. 3º - A presente Resolução Específica entra em vigor a partir de 12 de novembro 

de 2018, revogando-se as disposições em contrário. 
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