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Norma Complementar PPGCC-UFCG 03/11 de 11 de Março de 2011: Artigos 
Científicos Completos Qualificados como Projeto de Tese de Doutorado 
 

Esta norma foi criada para definir critérios para que 
artigos científicos completos e qualificados possam 
ser vinculadas ao histórico de alunos de doutorado 
como Projeto de Tese de Doutorado de acordo com a 
Resolução 22/2010 (Art. 22 §3) do PPGCC/UFCG. 

 
Do Processo 
O interessado deve enviar solicitação ao Coordenador da COPIN, via Setor de Protocolo da 
UFCG, anexando os seguintes documentos e informações: 

• Cópia impressa do artigo; 
• Documento que comprove a publicação ou aceitação do artigo, com descrição 

explícita da respectiva conferência ou periódico; 
• Proposta de Projeto de Tese de Doutorado no formato descrito no item “Do Formato 

da Proposta de Projeto de Tese de Doutorado vinculado a Artigo Científico”. 
 

Da Qualificação do Artigo 
A qualificação do artigo é baseada no Índice Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Mais especificamente, são qualificados apenas os 
artigos completos aceitos ou publicados em conferência ou periódico com Índice Qualis 
A1, A2, B1, B2 e B3. 
 

Do Número de Créditos 
Cada artigo completo qualificado vinculado ao histórico do aluno como Projeto de Tese de 
Doutorado equivalerá a 02 créditos para Índice Qualis A1, A2 e B1, e equivalerá a 01 
crédito para Índice Qualis B2 e B3. 
 

Do Formato da Proposta de Projeto de Tese de Doutorado vinculada a Artigo 
Científico 
Seguindo a Resolução 22/2010 do PPGCC/UFCG, a Proposta de Projeto de Tese de 
Doutorado vinculada a Artigo Científico deverá possuir o seguinte conteúdo: 

• a) título: <título do artigo científico> 
• b) número de créditos: <01 ou 02, dependendo da qualificação do artigo>; 
• c) professor responsável: <professor orientador> 
• d) objetivos: publicação de resultado de pesquisa de doutorado; 
• e) motivação, com fundamentação teórica e revisão bibliográfica:  ver artigo em 

anexo; 
• f) metodologia: não se aplica, de acordo com Norma 03/11 do PPGCC/UFCG; 
• g) cronograma de execução de três ou seis meses: não se aplica, de acordo com 

Norma 03/11 do PPGCC/UFCG; 
• h) cronograma de execução de três ou seis meses: não se aplica, de acordo com 

Norma 03/11 do PPGCC/UFCG; 
• i) bibliografia:  ver artigo em anexo. 



Das Restrições 
As seguintes restrições devem ser observadas para a qualificação do artigo como Projeto de 
Tese de Doutorado: 

• O artigo deve ter sido publicado ou aceito como artigo completo; 
• O tema abordado no artigo deverá estar vinculado a um dos projetos desenvolvidos 

em disciplinas de Projeto de Tese de Doutorado do aluno; 
• O aluno deverá ser o primeiro autor do artigo. 
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