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PORTARIA SEI COPEL Nº 3, DE 14 DE JUNHO DE 2018

   

O COORDENADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, PROF. JOSÉ RUBENS MACEDO JUNIOR, no uso de suas
atribuições e

                         

                          CONSIDERANDO:

i. A necessidade de fixação de requisitos mínimos, complementares àqueles estabelecidos pela Resolução
CONPEP no 04/2007, para efeito de solicitação de constituição de Banca Examinadora para a defesa de
Tese de Doutorado;

ii. Que as publicações necessárias para efeito de solicitação de constituição de Banca Examinadora para a
defesa de Dissertação de Mestrado ou Tese de Doutorado, têm como objetivo atestar, de forma direta e
inequívoca, a qualidade do trabalho de pesquisa desenvolvido pelo discente;

iii. Que o conteúdo científico das publicações deve ser um resultado direto da Dissertação de Mestrado ou
Tese de Doutorado desenvolvida pelo discente;

iv. Que o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, em sua 245ª reunião, realizada
no dia 2 de maio de 2012, de forma complementar ao Art. 36, inciso III, da Resolução CONPEP no

04/2007, estabeleceu que a publicação, ou o aceite definitivo para publicação, de artigo completo em
periódicos nacionais ou internacionais, na área de avaliação de Engenharias IV da Capes, deve apresentar
classificação mínima Qualis B2 para efeito de solicitação de constituição de Banca Examinadora para a
defesa de Tese de Doutorado;

v. Que a última Ficha de Avaliação CAPES, de 20 de setembro de 2017, sobre o Programa de Pós-graduação
em Engenharia Elétrica da UFU, recomendou um melhor planejamento da produção científica do
Programa, devendo a mesma ser refletida por publicações Qualis A1, A2 e B1;

vi. E, por fim, as determinações aprovadas na 292º reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Engenharia Elétrica, realizada em 11 de junho de 2018.

 

R E S O L V E:

                         Art. 1o   De forma complementar ao Art. 36, inciso III, da Resolução CONPEP no 04/2007,
estabelecer que a publicação, ou o aceite definitivo para publicação, de artigo completo em periódicos nacionais
ou internacionais, na área de avaliação de Engenharias IV da Capes, apresente classificação mínima Qualis B1
para efeito de solicitação de constituição de Banca Examinadora para a defesa de Tese de Doutorado.

                         Art. 2o      O discente deverá ser o autor principal da publicação utilizada para efeito de
solicitação de constituição de Banca Examinadora para a defesa de Dissertação de Mestrado ou Tese de



Doutorado.

                         Art. 3o      A publicação utilizada para atendimento aos requisitos necessários para efeito de
solicitação de constituição de Banca Examinadora para a defesa de Dissertação de Mestrado ou Tese de
Doutorado, não poderá ser utilizada em outras solicitações com o mesmo objetivo.

                         Art. 4o      Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em
Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia.

                         Art. 5o      Esta Portaria entra em vigor nesta data e se aplica aos discentes ingressantes no
Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétricada UFU a partir do semestre 2018/2. Para os demais
discentes continuam válidos os demais requisitos vigentes até a presente data. 

 

Uberlândia, 14 de junho de 2018.

 

José Rubens Macedo Junior

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica

 

Documento assinado eletronicamente por José Rubens Macedo Junior, Coordenador(a), em
15/06/2018, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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