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Regulamenta os “Créditos em Publicação” para o curso de doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP/UTFPR) 
 
O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO (PPGEP) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que deliberou o Colegiado deste programa, em sessão realizada 
em 23 de fevereiro de  2016  resolve REGULAMENTAR a atribuição de créditos em publicações 
realizadas pelos alunos do curso de doutorado do PPGEP, previstas no Regulamento do curso. 
 
Art. 1º - Considerando o contido no Art. que dispõe sobre a validação dos 06 (seis)  créditos em 
publicação, fica estabelecido que:   
 
§ 1º - Serão utilizados para a validação dos referidos créditos, artigos publicados ou com aceite 
definitivo em periódicos pertencentes ao Qualis vigente da área de Engenharias III, nos estratos 
A1, A2 ou B1 e/ou com último JCR publicado maior ou igual a 0,5 vigente no momento da 
publicação; 
§ 2º - Artigos validados em “Atividades Complementares”, não poderão ser utilizados para a 
validação dos créditos em publicações. 
§ 3º - O requerente deve ser o primeiro autor do artigo utilizado para validação dos referidos 
créditos. 
 
Art. 2º - A solicitação para a validação dos créditos em publicação deve ser feita na secretaria do 
PPGEP, através de requerimento padrão, anexando cópia da primeira página do artigo, com 
identificação do título do artigo, autores, nome e endereço eletrônico do periódico. Caso a 
validação seja feita com carta de aceite em definitivo, a mesma deve estar anexada ao 
requerimento e conter as informações citadas acima. 
§ Único – Em ambos os casos, o requerimento deverá conter a concordância do orientador para 
a solicitação. 
 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor para todos os discentes do curso ingressantes a partir do 
mês de agos de 2016. 

Ponta Grossa, 10 de agosto de 2016. 

Coordenador do PPGEP 


