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DELIBERAÇÃO Nº 05/2012

A Comissão de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica, em reunião
realizada em 15.10.2012, aprovou, por unanimidade, alteração na Deliberação nº 03/2009, de 01
de junho de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:
Tendo em vista a mudança do sistema de classificação dos periódicos pela base
QUALIS da CAPES, alterou, por unanimidade, os requisitos exigidos para apresentação das
dissertações de mestrado e teses de doutorado na modalidade de coletâneas de artigo que
haviam sido estabelecidos pela Deliberação N0. 03/2006. Os novos requisitos são aqueles que se
seguem:
Para o Mestrado: 1 artigo (que pode ser em co-autoria com o orientador) aceito para
publicação em periódicos classificados como A1, A2, B1 ou B2 pela base QUALIS e/ou indexados
em pelo menos uma das seguintes bases: Scielo, Scopus ou Web of Science.
Para o Doutorado: 3 artigos (que podem ser em co-autoria com o orientador) aceitos
para publicação em periódicos classificados como A1, A2, B1 ou B2 pela base QUALIS e/ou
indexados em pelo menos uma das seguintes bases: Scielo, Scopus ou Web of Science.
Considerando que um mesmo periódico científico, na base QUALIS, pode estar
classificado em categorias diferentes pelos diversos Comitês de Áreas, será considerada, para
efeito do cumprimento dos requisitos acima, a classificação mais alta do periódico em toda a base.
A dissertação de mestrado e a tese de doutorado na modalidade de coletânea de
artigos deverão ter o seguinte formato final:
1. Uma Introdução substantiva que justifique o problema e situe o objeto de estudo em referencial
conceitual e metodológico relevante e que aponte a contribuição do(s) artigo(s) publicado(s)
para questões identificadas em tal referencial. No caso da tese de doutorado a introdução
deverá também deixar clara a lógica de encadeamento dos artigos, ou seja, como cada um
deles contribui para elucidar diferentes aspectos do objeto de estudo e se relaciona com os
demais.
2. Cada capítulo corresponde a um artigo publicado. A referência completa deste artigo deverá
constar da primeira página do capítulo, com a indicação da classificação Qualis do periódico
em que o artigo foi publicado. O(s) artigo(s) deverá(ão) ser copiado(s) nas páginas da
dissertação ou tese, e deverá(ão) estar, portanto, no idioma exigido pelo veículo de divulgação.
3. Um capítulo final de conclusões em que o problema é retomado, indica-se a contribuição feita
e, se for o caso, sugerem-se recomendações para política ou para estudos futuros.
Campinas, 15 de outubro de 2012

Profa. Dra. Maria Beatriz Machado Bonacelli
Coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em PCT

