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   RESOLUÇÃO Nº 01/PPGSC/2014 
 
 

      
 REGULAMENTA OS CRITÉRIOS 
DE PONTUAÇÃO OBRIGATÓRIOS 
PARA DEFESA DE DOUTORADO. 

 
 
  O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, no 
uso de suas atribuições, tendo em vista o que estabelece a Resolução 
05/CUn/2010, o Regimento do PPGSC, e o que foi deliberado pelo Colegiado do 
Programa,  
 
RESOLVE:  
 
Estabelecer os critérios obrigatórios por ocasião de defesa do curso de 
doutorado. 
 
Art. 1º - Para a defesa da tese, o doutorando deve ter produção científica como 
primeiro autor, aceita ou publicada, no período de sua permanência no curso em 
seu conjunto ao menos 70 pontos, seguindo os critérios Qualis/Capes vigentes na 
data da submissão da mesma. 
 
Art. 2º - A produção científica deve incluir minimamente um artigo científico, 
podendo ser complementada com livro(s) e/ou capítulo(s) de livro(s). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os artigos devem estar aceitos ou publicados em 
periódicos de Qualis/Capes B3 ou superior, no momento de solicitação da defesa. 
 
Art. 3º - A produção científica referida deverá ser inédita, e não pode constar no 
corpo da dissertação de mestrado ou em qualquer outro documento condicionado 
à titulação anterior, incluído o trabalho de conclusão de curso de graduação, 
monografia de curso de especialização lato sensu, mestrado profissional ou outro 
curso de pós-graduação strictu sensu. 
 
 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAUDE COLETIVA 

e-mail :ppgsc@contato.ufsc.br. - http/www.ppgsc.ufsc.br 

 

 

 
 
 
 
 
Art. 4º - Será facultativa a adoção desta legislação pelos alunos ingressantes em 
seleções anteriores.  
 
Art. 5º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.  
 
 

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2014. 
 
 
 

PROF. DR. RODRIGO OTAVIO MORETTI PIRES 
Presidente do Colegiado do Programa de  

Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
 

Aprovado pela Reunião Ordinária do Colegiado em 10/03/2014. 
 

 


