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INSTRUÇÃO NORMATIVA 004 
 

Determina os procedimentos 
para avaliação da qualidade de 
teses e dissertações 
produzidas pelos alunos do 
Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Produção 
(PPGEP/UFPE). 

 
O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHA RIA DE 
PRODUÇÃO (PPGEP) da Universidade Federal de Pernambuco, no uso de suas 
atribuições, resolve determinar os procedimentos para avaliação da qualidade de 
teses e dissertações produzidas pelos alunos do Programa. 
 
I – DA PRÉ-BANCA PARA O DOUTORADO 
 
Art. 1º - Os alunos de doutorado precisarão obter um artigo aceito em periódico 
indexado no ISI (ISI Web of Knowledge) para submeter a tese à pré-banca, e 
posterior defesa de tese. O JCR fornece vários indicadores sobre periódicos 
indexados no ISI, dentre eles o fator de impacto. 
 
§ 1º - Os alunos deverão buscar acesso ao site do JCR para avaliarem as 
alternativas de periódicos na área. Em anexo, encontra-se link do JCR e do SJR. 

Art. 2º - Todas as teses serão submetidas a um exame preliminar, que será em 
sessão fechada por uma pré-banca, para avaliação de sua qualidade e deliberação 
se está apropriada para exame pela banca final.  
 
§ 1º - O aluno terá de 05 a 10 minutos para apresentar seu trabalho. 
 
§ 2º - A pré-banca será composta preferencialmente pelos professores do Comitê de 
Acompanhamento do aluno ou deverá ser aprovada previamente pelo colegiado e 
ser composta de 3 a 4 membros. 
 
§ 3º - Apenas um membro poderá ser externo ao Programa. 
 
Art. 3º - Para submissão da tese à pré-banca, o aluno deve ter atendido todos os 
critérios do exame de qualificação, conforme dispõe a Instrução Normativa 003 
do PPGEP. 
 
 
 



II – DA PRÉ-ANÁLISE PARA O MESTRADO 
 

Art. 4º - Todas as dissertações serão submetidas a um exame preliminar, que será 
realizado por meio de um relato em formulário padrão e avaliado por um professor 
que comporá a banca examinadora do aluno previamente aprovada pelo Colegiado.  

§ 1º - Uma vez realizada a avaliação, o relator poderá optar pelos seguintes 
pareceres:  

I – aprovado sem modificações;  

II – aprovado com menores modificações;  

III – não aprovado – o trabalho deve ser redirecionado;  

IV – não aprovado – o trabalho requer maiores modificações.  

§ 2º - Ficará a critério do relator o registro de comentários sobre os itens julgados 
insatisfatórios.  

§ 3º - Caso não venha a ser aprovado, o trabalho não poderá ser encaminhado para 
defesa enquanto não sofrer as alterações recomendadas pelo relator. Nesse caso, o 
trabalho deve ser novamente submetido à análise, para emissão de um novo 
parecer do relator, o qual deverá ser aprovado pela Comissão Permanente do 
Programa. 

 
Recife, Fevereiro de 2016. 
 
  



 

ANEXO 1:  JCR 
 

THOMPSON ROUTERS – Journal Citation Report - JCR 
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR  

Alternativamente: http://apps.isiknowledge.com � Additional Resources � Journal 
Citation Reports 
 

 
 
 
 



ANEXO 2: SCOPUS – SJR 
 

SCOPUS – Journal Analyser - SJR 
http://www.scopus.com/source/eval.url 
Alternativamente:  http://www.scopus.com � Analytics 

 
 


