
 

 

Critérios para a definição da Aprovação com Distinção e a Aprovação com Distinção e Louvor no PPGA (v.1 – 2019) 

 

Curso Menção [1] 
Notas nas 

disciplinas 

Prazo de depósito 
[2] 

Produção 

acadêmica mínima 
[3] 

Internacionalização Banca de defesa 

Mestrado 

Aprovado com 

Distinção 
Conceitos B ou A 

sem prorrogação, 

nem trancamento 

1 B2 ou acima 

publicado ou aceito 

Artigo em evento 

internacional 

- revisões que a banca considere 

mínimas 

- originalidade e qualidade 

- artigo submetido a periódico 

(B2 ou acima) a partir da 

dissertação 

Aprovado com 

Distinção e 

Louvor 

Todos conceitos A 
sem prorrogação, 

nem trancamento 

1 B1 ou acima 

publicado ou aceito 

Artigo em periódico 

internacional (B1 ou 

acima, ou com JCR ou 

Scopus) publicado ou 

aceito, pode ser o mesmo 

artigo da Produção 

acadêmica 

- revisões que a banca considere 

mínimas 

- originalidade e qualidade 

- artigo submetido a periódico 

(B1 ou acima) a partir da 

dissertação 

              

Doutorado 

Aprovado com 

Distinção 
Conceitos B ou A 

sem prorrogação, 

nem trancamento 

1 A2 ou A1 

publicado ou aceito 

- PDSE ou 

- Artigo em periódico 

internacional (A1 ou A2 

com JCR ou Scopus) 

publicado ou aceito 

- revisões que a banca considere 

mínimas 

- originalidade e qualidade 

- artigo submetido a periódico 

(A2 ou A1) a partir da tese 

Aprovado com 

Distinção e 

Louvor 

Todos conceitos A 
sem prorrogação, 

nem trancamento 

1 A1 publicado ou 

aceito 

- Dupla titulação ou  

- PDSE + artigo em 

periódico internacional (A1 

com JCR ou Scopus) 

publicado ou aceito 

- revisões que a banca considere 

mínimas 

- originalidade e qualidade 

- artigo submetido a periódico 

(A1) a partir da tese 

Nota 1: A menção "Aprovado" é dada aos alunos que cumpriram os requisitos mínimos definidos no Regulamento do PPGA. 

Nota 2: A prorrogação poderá ser desconsiderada nos casos em que o aluno tenha feito estágio sanduíche ou dupla titulação (doutorandos) 

Nota 3: A produção deve ter sido fruto das atividades ocorridas no curso (disciplinas, projeto de professor, dissertação ou tese). Produção desvinculada das linhas de pesquisa 

não será considerada.  


