Atualizações para alunos ingressantes até 2019 no PPGEP
Considerando as mudanças realizadas na política de avaliação dos periódicos
pela CAPES, encaminhamos abaixo, para os alunos dos Cursos de Mestrado e
Doutorado, respectivamente, instruções para a obtenção do Título de Mestre e
Doutor.
Art. 45° - São requisitos mínimos para a obtenção do título de Mestre em
Engenharia de Produção ou do título de Doutor em Engenharia de Produção,
com indicação, em subtítulo no diploma, da área de concentração:
I - integralizar o número de créditos em disciplinas exigido;
II - ser aprovado em Exame de Qualificação;
III - ser aprovado em Exame de Proficiência de Língua Inglesa;
IV - ser aprovado na defesa pública de Dissertação de Mestrado ou de Tese de
Doutorado.

V - Para alunos do Mestrado: ter publicado, ao longo do seu curso de mestrado,
ao menos um artigo técnico ou científico completo em congresso nacional ou
internacional relevante na área de Engenharia de Produção e ter submetido pelo
menos um artigo para publicação em revista científica com classificação mínima
A4

no

Qualis

Referência

da

CAPES

(https://www.ppgep.ufscar.br/pt-

br/assets/arquivos/pt/4-3-4-busca-periodico-qualis-referencia-tutorial.pdf);

VI - Para alunos do Doutorado: ter publicado ao menos dois artigos (técnicos
ou científicos) em congressos nacionais ou internacionais relevantes na área de
Engenharia de Produção durante a realização do Doutorado. Além disso, o
deferimento do pedido de defesa dos alunos de Doutorado exigirá que o
demandante tenha submetido no mínimo um artigo para publicação em revista
classificada

ao

menos

como A4

no

Qualis

Referência

da

CAPES

(https://www.ppgep.ufscar.br/pt-br/assets/arquivos/pt/4-3-4-busca-periodicoqualis-referencia-tutorial.pdf) ou que já tenha no mínimo um artigo aceito em
Revista classificada ao menos como B1 no Qualis Referência da CAPES. Para
que o diploma de doutorado seja homologado pelo PPGEP é necessário que o
doutorando submeta, no mínimo, um segundo artigo para revista A4 no Qualis
Referência da CAPES.

