CENTRO UNIVERSITÁRIO FMABC
MANTIDO PELA FUNDAÇÃO DO ABC

Normativa – Publicações PPG em Ciências da Saúde

Considerando a reformulação do modelo de avaliação da Pós-graduação pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes;
Considerando a mudança da classificação dos periódicos calculados por intervalos iguais
(12,5%) do percentil final, resultando em oito classes - estratos A1 até B4;
Considerando o planejamento estratégico do programa, com vistas à gestão do seu
desenvolvimento futuro e ao aprimoramento na formação de mestres e doutores, vinculados à
produção intelectual – bibliográfica e/ou técnica;
O Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Centro Universitário FMABC RESOLVE
atualizar os critérios das publicações decorrentes das Dissertações e Teses.
Para a solicitação de defesa de Mestrado/Doutorado o aluno dever ter submetido o artigo
com os resultados da sua Dissertação/Tese em periódico classificado no percetil ≥50% no JCR (Journal
Citation Reports) ou Scopus em área correlata a Medicina I como primeiro autor e o orientador como
último autor.
Para a obtenção do título de Mestre/Doutor o aluno deve, além dos critérios constantes no
Regulamento do Programa de Pós-Graduação, ter publicado o artigo com os resultados da sua
Dissertação/Tese em periódico classificado no percetil ≥50% no JCR (Journal Citation Reports) ou
Scopus em área correlata a Medicina I como primeiro autor e o orientador como último autor.
Publicações como cartas (letters to editor), editoriais, resumos expandidos, revisões
narrativas ou revisões sistemáticas não são consideradas produto de dissertação ou tese.
Esta normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
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