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INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 16 
 

Aproveitamento de Créditos por Produção Textual no PGETEMA 

 

Esta Instrução Normativa regula as orientações e obrigatoriedades em relação 

à natureza dos textos e os processos de obtenção de créditos pela escrita de 

textos científicos e tecnológicos por alunos regularmente matriculados no 

PGETEMA. 

 

Da obrigatoriedade 

Doutorandos regulares ingressantes a partir de 2020/1 do PGETEMA devem 

obter obrigatoriamente no mínimo 03 créditos por produção textual: 

Observação 

 Aos alunos de mestrado é facultada esta atividade. 

 

Da natureza dos textos 

Textos científicos e tecnológicos das seguintes naturezas são considerados: 

a. Artigo científico ou tecnológico completo publicado em anais de congresso, 

onde o aluno seja autor e o tema do mesmo esteja alinhado às linhas de 
pesquisa do PGETEMA. 

b. Artigo científico ou tecnológico completo publicado em periódicos, onde o 

aluno seja autor e o tema do mesmo esteja alinhado às linhas de pesquisa 

do PGETEMA 

Observações 

 Somente serão aceitas produções textuais (artigos aceitos ou publicados) 
escritas durante o período em que o aluno estiver regularmente vinculado 

ao curso. 
 Os textos produzidos deverão estar alinhados às linhas de pesquisa do 

PGETEMA (a relação deve ser atestada pelo orientador). 
 

Da obtenção de créditos 

A obtenção de créditos se dará conforme as seguintes normas: 

a. Artigo completo publicado em periódico classificado como A1, A2, A3 ou 

A4 no Qualis Referência da CAPES – 03 créditos.  
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b. Artigo completo publicado em periódico classificado como B1 ou B2 no 

Qualis Referência da CAPES – 02 créditos. 
c. Artigo completo publicado em periódico classificado com B3, B4 ou C no 

Qualis Referência da CAPES – 01 crédito. 

c. Artigo completo publicado em anais de congresso – 01 crédito. 

Observações 

 O somatório dos créditos obtidos não poderá exceder 06 créditos para 
mestrandos e 09 para doutorandos. 

 Havendo mais de um aluno como autor da produção textual, a divisão dos 
créditos entre os discentes será decida pelo(s) orientador(es). 

 Os créditos validados no mestrado por atividade de produção textual não 

poderão ser aproveitados como créditos no curso de doutorado. 

 

Do encaminhamento 

Em fluxo contínuo. O aluno deve encaminhar o artigo publicado ou o artigo aceito 

e a notificação de aceitação, assim como uma carta de encaminhamento do 

orientador, à Comissão Coordenadora do PGETEMA. 

 

Regra de Transição 

Para mestrandos e doutorandos com ingresso anterior a 2020/1 é facultado o 

aproveitamento de créditos por produção textual. 

 

Sobre esta Instrução Normativa 

As Instruções Normativas não têm função substitutiva ao Regimento Geral da 

Universidade e ao Regulamento do PGETEMA. Elas se limitam a precisar detalhes 

operacionais e definir procedimentos adotados pela Comissão Coordenadora 

que, consequentemente, estão subordinados aos dispositivos anteriormente 

citados. 

Casos omissos serão tratados pela Comissão Coordenadora. 

Esta Instrução Normativa foi aprovada pela Comissão Coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Tecnologia de Materiais na 

reunião nº 01 de 09/01/2020. 
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