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RESOLUÇÃO 02/PPGC/2017, de 07 de novembro de 2017 

 

Dispõe sobre requisitos para qualificação e defesa de 

dissertação de Mestrado e tese de Doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC. 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da UFSC, no uso de suas 

atribuições,  

RESOLVE:  

 

Art. 1° - Para obtenção do título de Mestre e de Doutor em Contabilidade pela UFSC, é um 

dos requisitos, conforme definido nos itens V do Artigo 40 e V do Artigo 43 do Regimento do 

PPGC, o exame de qualificação, devendo para isso o aluno apresentar um trabalho que 

contenha os seguintes itens: 

I - título;   

II - justificativa da pesquisa no contexto da literatura especializada e atualizada;  

III - objetivos gerais e específicos do projeto de dissertação ou de tese;  

IV - métodos e técnicas que serão utilizados;  

V – cronograma; e 

VI - referências bibliográficas atualizadas.  

 

Art. 2° - Conforme Artigo 40 do Regimento do PPGC da UFSC, estará apto a apresentar o 

trabalho de conclusão para a obtenção do título de Mestre o estudante que:  

I - finalizou formação teórica e prática, traduzida pela obtenção dos 32 (trinta e dois) créditos 

correspondentes ao curso de Mestrado, com média global igual ou superior a 7,0 (sete);  

II - comprovou proficiência em idioma Inglês e, se estrangeiro, em idioma Português; 

III - realizou um semestre de Estágio de Docência, independentemente de ter sido 

contemplado com bolsa de estudos, e dois semestres, quando contemplado com bolsa de 

estudos do Programa;  

Parágrafo único – Aluno não bolsista que comprovar dois anos de atividade docente em 

Ensino Superior será dispensado da realização do estágio de docência. 

IV - obteve aprovação na defesa do projeto de dissertação; 

V - obteve aprovação no exame de qualificação da dissertação; e 

VI - obteve pontuação conforme definida no Artigo 3° desta Resolução.  

 



Art. 3° - Para habilitar o aluno a agendar a defesa de dissertação de Mestrado no PPGC da 

UFSC, a pontuação que consta no item VI do Artigo 40 do Regimento do PPGC e no item VI 

do Artigo 2° desta Resolução, compreende: 

I - apresentação de um trabalho, em coautoria com professor do PPGC da UFSC, em evento 

qualificado da área; 

II - publicação de um artigo, de autoria exclusivamente do aluno com um professor do PPGC 

e/ou o professor orientador, em periódico classificado, no mínimo, no estrato B3 do 

Qualis/CAPES de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, ou 

classificado no Web of Science (JCR) ou Scopus (SJR); e 

III – assistir a duas bancas de qualificação e duas defesas finais no PPGC da UFSC.  

§ 1° - São considerados eventos qualificados da área, no âmbito do PPGC da UFSC, aqueles 

relacionados, na data de apresentação do trabalho, na Portaria da coordenação do PPGC.  

§ 2° - Para efeito de classificação do periódico no Qualis/CAPES será considerada a data de 

publicação do artigo.  

 

Art. 4° - Conforme artigo 40 do Regimento do PPGC da UFSC, estará apto a apresentar o 

trabalho de conclusão para a obtenção do título de Doutor o estudante que:  

I - finalizou a sua formação teórica e prática, traduzida pela obtenção dos 48 (quarenta e oito) 

créditos correspondentes ao curso de Doutorado, com média global igual ou superior a 7,0 

(sete);  

II - comprovou proficiência em idioma Inglês e um segundo idioma de sua livre escolha, 

exceto seu idioma de origem;  

III - realizou dois semestres de Estágio de Docência, independentemente de ter sido 

contemplado com bolsa de estudos, e quatro semestres, quando contemplado com bolsa de 

estudos do Programa; 

Parágrafo único – Aluno não bolsista que comprovar dois anos de atividade docente em 

Ensino Superior será dispensado da realização do estágio de docência. 

IV - comprovou publicação e participação em bancas, conforme definidos em Resolução do 

Programa; e 

V - obteve aprovação no exame de qualificação. 

 

Art. 5° - Para habilitar o aluno a agendar o exame de qualificação do Doutorado no PPGC 

da UFSC, a publicação e a participação em bancas que constam no item IV do Artigo 43 do 

Regimento do PPGC e no item V do Artigo 4° desta Resolução, serão os seguintes:  

I – apresentação de dois trabalhos, em coautoria com professor do PPGC da UFSC, em 

distintos eventos qualificados da área, conforme definido no § 1° do Artigo 3° desta 

Resolução;  

II - submissão de um artigo, em coautoria com professor do PPGC da UFSC, em periódico 

classificado, no mínimo, no estrato B2 do Qualis/CAPES de Administração Pública e de 

Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, ou classificado no Web of Science (JCR) ou Scopus 

(SJR), conforme definido no § 2° do Artigo 3° desta Resolução;  

Parágrafo único: A publicação em periódico a que se refere este item pode ser substituída 

por uma apresentação de trabalho, de autoria exclusivamente do aluno com o professor 



orientador e co-orientador (se houver), em evento, dentre aqueles relacionados, na data de 

apresentação do trabalho, na Portaria da coordenação do PPGC da UFSC, desde que realizado 

fora do Brasil. 

III – submissão de um artigo, de autoria exclusivamente do aluno com o professor orientador 

e co-orientador (se houver) em periódico classificado, no mínimo, no estrato B1 do 

Qualis/CAPES de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, ou 

classificado no Web of Science (JCR) ou Scopus (SJR), conforme definido no § 2° do Artigo 

3° desta Resolução;  

IV – participou, como membro, de duas bancas de TCC (trabalho de conclusão de curso de 

graduação) no Departamento de Ciências Contábeis da UFSC; 

V – participou, como membro, de duas bancas de defesa de projeto de dissertação de 

Mestrado do PPGC da UFSC; 

VI – assistiu a duas bancas de qualificação de Doutorado no PPGC da UFSC.  

 

Art. 6° - Para habilitar o aluno de Doutorado a agendar a defesa do trabalho de conclusão 

para a obtenção do título de Doutor, a publicação que consta no item VI do Artigo 43 do 

Regimento do PPGC e no item V do Artigo 4° desta Resolução será a seguinte:  

I - apresentação de um trabalho em coautoria com professor do PPGC da UFSC, em um dos 

eventos qualificados da área, conforme definido no § 1° do Artigo 3° desta Resolução; 

II - publicação de um artigo, em coautoria com professor do PPGC da UFSC, em periódico 

classificado, no mínimo, no estrato B2 do Qualis/CAPES de Administração Pública e de 

Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, ou classificado no Web of Science (JCR) ou Scopus 

(SJR), conforme definido no § 2° do Artigo 3° desta Resolução;  

III - publicação de um artigo, de autoria exclusivamente do aluno com o professor orientador 

e co-orientador (se houver), em periódico classificado, no mínimo, no estrato B1 do 

Qualis/CAPES de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, ou 

classificado no Web of Science (JCR) ou Scopus (SJR), conforme definido no § 2° do Artigo 

3° desta Resolução;  

IV - apresentação do projeto de tese no Seminário Pré-Banca Doutorandos do PPGC da 

UFSC; e 

V – assistir a duas defesas finais de Doutorado do PPGC da UFSC.  

§ 1° - As publicações que constam nos incisos II e III podem ser substituídas pela publicação 

de um artigo, de autoria exclusivamente do aluno com o professor orientador e co-orientador 

(se houver), em periódico classificado, no mínimo, no estrato A2 do Qualis/CAPES de 

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, ou classificado no Web 

of Science (JCR) ou Scopus (SJR) com classificação equivalente a A2, conforme definido no 

§ 2° do Artigo 2° desta Resolução.  

§ 2° - As submissões de artigos que constam nos incisos II e III podem ser substituídas por 

estágio doutoral em universidade estrangeira, com duração mínima de quatro meses, mediante 

aprovação pelo Colegiado do PPGC.  

 

Art. 7° - A banca examinadora será aprovada pelo Colegiado Pleno e designada pelo 

coordenador do Programa. 



§ 1° - Os membros da banca para qualificação e/ou defesa final de dissertação de Mestrado 

devem ser informados à Secretaria do PPGC com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 2° - Os membros da banca para qualificação e/ou defesa final de tese de Doutorado devem 

ser informados à Secretaria do PPGC com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 

Art. 8° - Para realizar os agendamentos de que tratam os Artigos 3° e 5° desta Resolução o 

aluno deverá entregar a documentação necessária, no mínimo 30 (trinta) dias antes da data 

prevista para a qualificação e a defesa.  

Parágrafo único: A comprovação das publicações em periódico será realizada mediante 

documento comprobatório da publicação ou carta do editor atestando que o artigo foi aceito e 

que será publicado. 

 

Art. 9° - Para realizar os agendamentos de qualificação de Mestrado e de Doutorado, o 

trabalho deverá ser entregue à banca examinadora com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias da data de defesa, conforme definido no § 2° do Artigo 41 e 3° do Artigo 44 do 

Regimento do PPGC da UFSC.  

 

Art. 10 - Para realizar os agendamentos de defesa final de Mestrado e de Doutorado, o 

trabalho deverá ser entregue à banca examinadora com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias da data de defesa.  

 

Art. 11 – Para cumprir o previsto no item II do Artigo 55 do Regimento do PPGC da UFSC, 

referente ao artigo oriundo do trabalho final (dissertação ou tese), deve ser entregue o 

comprovante de submissão em periódico classificado, no mínimo, no estrato B1 para 

Mestrado e A2 para Doutorado, do Qualis/CAPES de Administração Pública e de Empresas, 

Ciências Contábeis e Turismo, ou classificado no Web of Science (JCR) ou Scopus (SJR) com 

classificação equivalente.  

 

Art. 12 - Os casos omissos serão analisados e avaliados pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Contabilidade e, quando for o caso, encaminhados à Câmara de Pós-

Graduação e aos órgãos superiores da Universidade. 

 

Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, sendo válida para 

os alunos do PPGC da UFSC ingressantes no curso a partir de janeiro de 2018, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Florianópolis (SC), 07 de novembro de 2017. 

 

 

Professora Ilse Maria Beuren, Dra. 

Coordenadora do PPGC/UFSC 


