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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2018 – PPGG/UNICENTRO

Estabelece  critérios  e  procedimentos  para
comprovação  de  submissão  de  artigo  para  fins  de
titulação e defesa de tese no âmbito do Programa de
Pós-Graduação  em  Geografia  da  Universidade
Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, e dá outras
providências. 

O  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Geografia  da  Universidade
Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais e visando regulamentar a
submissão e publicação de artigo científico,

RESOLVE:

Art. 1o Estabelecer critérios e normas para regulamentar a submissão e publicação de
artigo científico, para os alunos do Programa de Pós-Graduação (PPGG)  Stricto Sensu do curso de
Geografia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO.

Art. 2o Para titulação e obtenção do diploma de mestre o discente deve comprovar a
submissão, no mínimo, de um artigo científico para publicação em revista científica Qualis-Capes
com classificação: A1, A2 ou B1, na mesma área de conhecimento do Programa ou áreas afins.

Art. 3o Para a defesa de tese de doutorado o aluno deverá ter submetido, no mímino, um
artigo  em  revista  científica  Qualis-Capes  com  classificação:  A1,  A2  ou  B1,  na  mesma  área  de
conhecimento do Programa ou áreas afins.

Art. 4o Para titulação e obtenção do diploma de doutor, o discente deve  comprovar a
submissão de um segundo artigo, em periódico científico (Qualis/CAPES igual ou superior a B1), na
mesma área de conhecimento do Programa ou áreas afins, referente aos resultados da tese;

Art. 5o No prazo máximo de 30 dias após a defesa,  o discente de Mestrado deverá
entregar juntamente com as cópias da dissertação corrigida, a versão final do artigo científico a ser
submetido. 

O discente de Doutorado deverá entregar a  versão final  dos dois artigos científicos
submetidos para publicação.

Art. 6o O artigo científico deverá ser instruído da seguinte forma:

1. Folha de rosto indicando a revista onde o artigo será submetido,  a classificação
Qualis-Capes da revista na área de Geografia ou áreas afins. Indicar os principais
indexadores da revista (ISI-Web of Knowlodge, Scopus, Scielo) (Anexo I).
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2. Parecer do orientador: a) atestando ter revisado o artigo; b) concordando com a
submissão do artigo em sua versão atual;  c)  se comprometendo a participar das
etapas posteriores ao processo de submissão até a publicação do artigo.  

3. Caso,  o  artigo  tenha  outros  coautores,  além  do  orientador,  os  mesmos  devem
indicar anuência em relação à submissão do artigo.

4. Versão  em  PDF  do  artigo  nas  normas  da  revista  para  o  e-mail
secmestradogeografia@yahoo.com.br

5. Após  conferência  e  homologação  da  versão  final  do  artigo  o  discente  deve
submetê-lo à  revista  e  encaminhar  o comprovante de submissão à secretaria  do
PPGG.

Parágrafo único. A conferência e homologação do artigo a ser submetido será realizado
pelo colegiado. Não será avaliado o mérito científico do artigo.

Disposições finais

O  discente  pode  ser  autor  principal  ou  co-autor  do  artigo,  juntamente  com  seu
orientador.

O  artigo poderá ser submetido à revista não classificada no Qualis-Capes, mediante
justificativa a ser apreciada e homologada pelo colegiado.

A coordenação da pós-graduação acompanhará a produção dos discentes de Mestrado
como contribuição de egresso por três anos.

A coordenação da pós-graduação acompanhará a produção dos discentes de Doutorado
como contribuição de egresso por 4 anos.

Professor Dr. Edivaldo Lopes Thomaz
Coordenador do Programa de Pós-Graduação

em Geografia, PPGG/UNICENTRO
Portaria no 087/18-GR/UNICENTRO
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ANEXO I

Discente: Mestrado (   ) Doutorado (   )
Orientador:

Nome da revista:
Classificação Qualis-Capes A1 (  ) A2 (  ) B1 (  )
Área de Classificação Geografia (  ) Área afim (  ) Qual: 
Indexadores da revista ISI-Web of Knowlodge (  ) Scopus (  ) Scielo (  )

(  ) Submissão para titulação e obtenção do diploma de mestre.
(  ) Submissão para a defesa de tese de doutorado.
(  ) Submissão para titulação e obtenção do diploma de doutor.

Parecer do orientador: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(   ) Atesto ter revisado o artigo. (   ) Concordo com a submissão do
artigo na versão atual.

(   ) Participarei das etapas do processo
de submissão até a publicação do artigo.

_____________________   
Assinatura do orientador

Coautores se houver
Coautor 1 Nome:

Assinatura

(   ) Concordo com a submissão do artigo na versão atual.

Coautor 2 Nome:

Assinatura

(   ) Concordo com a submissão do artigo na versão atual.

Coautor 3 Nome:

Assinatura

(   ) Concordo com a submissão do artigo na versão atual.

Parecer do Colegiado:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
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