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Resolução Nº 02/2021, do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Administração 

 
Estabelece os procedimentos para submissão de artigos 
obrigatórios, no curso de Mestrado, e publicação de 
artigos em periódicos para créditos de produção 
acadêmica, no curso de Doutorado. 

 
O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm) da Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no Regimento Geral da UFU, 
visando orientar o processo de submissão de artigos obrigatórios no curso de Mestrado e publicação 
de artigos em periódicos para créditos de produção acadêmica no curso de Doutorado, 

CONSIDERANDO a Resolução CONSUN n° 24/2017, que autoriza a implantação do Programa de 
Pós-Graduação em Administração; e 

CONSIDERANDO a ata da Reunião ordinária do colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Administração de 23 de março de 2021. 

RESOLVE: 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Esta Resolução define os procedimentos para submissão de artigos obrigatórios, no curso de 
Mestrado, e publicação de artigos em periódicos para integralização de créditos de produção 
acadêmica, no curso de Doutorado.  

 
DA SUBMISSÃO OBRIGATÓRIA DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS NO CURSO DE 

MESTRADO 

 
Art. 2º Em conjunto com a Dissertação de Mestrado, o(a) mestrando(a) deverá protocolar os 
comprovantes da submissão de dois artigos em periódicos com classificação mínima B1 pelo sistema 
WebQualis em vigência da Área de Administração Contabilidade e Turismo, com a concordância 
do(a) orientador(a), para obtenção do título de Mestre em Administração. 

§ 1º  Preferencialmente, os artigos devem estar relacionados com a Dissertação do(a) mestrando(a), 
sendo obrigatório que um dos artigos deva ser oriundo da Dissertação. 

§ 2º No caso de alteração dos estratos do sistema WebQualis, e enquanto nova Resolução não for 
publicada, a equivalência será realizada considerando-se os novos estratos, ficando o Colegiado do 
PPGAdm responsável por definir o critério a ser seguido.  

§ 3º A data de submissão dos artigos deve ser posterior à data da matrícula do(a) discente no 
PPGAdm. 

§ 4º Considerando o sistema de avaliação de periódicos da CAPES vigente, o Colegiado do 
PPGAdm poderá aceitar outros periódicos. 

 

Art. 3º O artigo submetido deve, obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios: 

i) Identificação do PPGAdm UFU/FAGEN como instituição principal do(a) mestrando(a). 
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ii) Pelo menos um dos coautores seja docente do quadro permanente do PPGAdm, 
preferencialmente o(a) orientador(a). 

iii) Inclusão do agradecimento à agência financiadora da bolsa, caso o(a) mestrando(a) tenha 
usufruído de bolsa durante o curso, por qualquer período. 

 

Art. 4º Cada artigo poderá ser objeto de validação por apenas um discente do PPGAdm.  

§ 1º  Para submissões realizadas até 2021, havendo mais de um discente do PPGAdm como coautor 
do artigo, no momento da solicitação, os demais coautores discentes deverão informar, em formulário 
próprio, que estão de acordo com a solicitação e que não irão utilizar esse artigo para outra solicitação 
de validação de submissão obrigatória nem para solicitação de integralização de créditos de produção 
acadêmica junto ao PPGAdm. 

§ 2º Para submissões realizadas a partir de 2022, o artigo indicado para validação como submissão 
obrigatória deve apresentar como autores/coautores um(a) ou mais docentes do PPGAdm e apenas 
um(a) discente. Artigos com mais de um(a) discente do PPGAdm não serão considerados para 
validação. 

 

Art. 5º O processo de solicitação de validação da submissão consiste nos seguintes procedimentos:  

i) O(A) mestrando(a), utilizando o formulário próprio do PPGAdm, encaminhará para a 
Secretaria do PPGAdm o formulário assinado solicitando a validação da submissão para 
cumprir os critérios para obtenção do título de Mestre contendo a concordância expressa do(a) 
orientador(a) no documento. 

ii) No formulário deverão ser informados todos os(as) autores(as) do artigo com a identificação 
de vínculo com o PPGAdm, quando for o caso. 

iii) Havendo mais de um discente do PPGAdm na lista de autores do artigo, os demais discentes 
devem também assinar a carta, concordando com a solicitação do discente solicitante e 
informando que não irão utilizar essa submissão para nova solicitação de validação de 
submissão obrigatória ou para solicitação de integralização de créditos de produção 
acadêmica. 

iv) Junto com o formulário de solicitação de validação da submissão, o(a) mestrando(a) deve 
encaminhar: (a) o comprovante de submissão realizado no periódico; e (b) o comprovante de 
classificação do periódico no sistema WebQualis. 

v) O Colegiado do PPGAdm avaliará a solicitação conforme as normas estabelecidas nesta 
Resolução e emitirá a resposta deferindo ou indeferindo a solicitação. 

 
DA INTEGRALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PRODUÇÃO ACADÊMICA NO CURSO 

DE DOUTORADO 

 
Art. 6º Para a obtenção do título de Doutor em Administração, o(a) doutorando(a) deverá integralizar 
no mínimo quatro créditos em produção acadêmica em periódicos. 

§ 1º  A validação dos créditos em produção acadêmica em periódico deve contar com a anuência 
do(a) orientador(a), que, preferencialmente, deve ser coautor(a) dos artigos. 
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§ 2º  Para o agendamento da banca da Tese o(a) doutorando(a) deverá ter integralizado os quatro 
créditos em produção acadêmica em periódico. 

§ 3º  Artigos aceitos e disponíveis para download na página das revistas no formato “Online First”, 
“In Press” ou “Ahead of Print”, serão considerados para efeito de validação dos créditos. 

§ 4º  A critério do Colegiado do PPGAdm, e desde que o(a) discente tenha cumprido todas as demais 
obrigações para o agendamento da banca da Tese, poderão ser validados créditos de publicação em 
periódicos com o aceite da publicação, mesmo sem a efetiva publicação, desde que seja apresentado 
comprovante do periódico do aceite do artigo com a data que a publicação será realizada 

§ 5º A data de submissão dos artigos deve ser posterior à data da matrícula do(a) doutorando(a) no 
PPGAdm. 

 

Art. 7º A equivalência dos créditos de produção acadêmica será realizada considerando o sistema 
WebQualis em vigência da Área de Administração Contabilidade e Turismo, sendo uma publicação 
em periódico classificado como A1 ou A2 equivalente a 4 créditos, B1 ou B2 equivalente a 2 créditos, 
e uma publicação B3, B4 e B5 equivalente a 1 crédito. 

§ 1º Pelo menos uma das publicações apresentadas pelo(a) discente deve ser em periódico 
classificado como B2 ou estratos em classificação superiores. 

§ 2º No caso de alteração dos estratos do sistema WebQualis, e enquanto nova Resolução não for 
publicada, a equivalência será realizada considerando-se os novos estratos, ficando o Colegiado do 
PPGAdm responsável por definir o critério a ser seguido.  

§ 3º Considerando o sistema de avaliação de periódicos da CAPES vigente, o Colegiado do 
PPGAdm poderá aceitar outros periódicos. 

 

Art. 8º Preferencialmente, a Área de Concentração do PPGAdm deve ser contemplada em pelo menos 
uma das publicações a serem validadas. 

 

Art. 9º O artigo deve, obrigatoriamente, atender aos seguintes critérios: 

i) Identificação do PPGAdm UFU/FAGEN como instituição principal do(a) doutorando(a). 

ii) Pelo menos um dos coautores seja docente do quadro permanente do PPGAdm, 
preferencialmente o(a) orientador(a). 

iii) Inclusão do agradecimento à agência financiadora da bolsa, caso o(a) doutorando(a) tenha 
usufruído de bolsa durante o curso, por qualquer período. 

 

Art. 10 Cada artigo poderá ser objeto de validação por apenas um discente do PPGAdm.  

§ 1º  Para submissões realizadas até 2021, havendo mais de um discente do PPGAdm como coautor 
do artigo, no momento da solicitação, os demais coautores discentes deverão informar, em formulário 
próprio, que estão de acordo com a solicitação e que não irão utilizar esse artigo para outra solicitação 
de validação de submissão obrigatória nem para solicitação de integralização de créditos de produção 
acadêmica junto ao PPGAdm. 
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§ 2º Para submissões realizadas a partir de 2022, o artigo indicado para integralização de crédito de 
produção acadêmica deve apresentar como autores/coautores um(a) ou mais docentes do PPGAdm e 
apenas um(a) discente. Artigos com mais de um(a) discente não serão considerados para validação. 

 

Art. 11 O processo de solicitação de integralização dos créditos de produção acadêmica consiste nos 
seguintes procedimentos:  

i) O(A) doutorando(a), utilizando o formulário próprio do PPGAdm, encaminhará para a 
Secretaria do PPGAdm o formulário assinado solicitando a integralização dos créditos para 
cumprir os critérios para obtenção do título de Doutor contendo a concordância expressa do(a) 
orientador(a) no documento. 

ii) No formulário deverão ser informados todos os(as) autores(as) do artigo com a identificação 
de vínculo com o PPGAdm, quando for o caso. 

iii) Havendo mais de um discente do PPGAdm na lista de autores do artigo, os demais discentes 
devem também assinar a carta, concordando com a solicitação do discente solicitante e 
informando que não irão utilizar esse artigo para nova solicitação de validação de submissão 
obrigatória ou para solicitação de integralização de créditos de produção acadêmica. 

iv) Junto com o formulário de solicitação de integralização de créditos, o(a) doutorando deve 
encaminhar: (a) cópia do artigo publicado; e (b) o comprovante de classificação do periódico 
no sistema WebQualis. 

v) O Colegiado do PPGAdm avaliará a solicitação conforme as normas estabelecidas nesta 
Resolução e emitirá a resposta deferindo ou indeferindo a solicitação. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 12 Casos omissos a esta Resolução deverão ser apreciados pelo Colegiado do PPGAdm. 

 
Art. 13 A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Uberlândia, 23 de março de 2021. 

 
 
Prof. Dr. André Francisco Alcântara Fagundes 

Presidente do Colegiado do PPGAdm 

Coordenador do PPGAdm 

Portaria R 351/2021 

 


