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PARECER Nº 034/2020-PPGC 

 
 
SÚMULA: Aprova a alteração do critério F dos critérios de 
Produção Científica Discente, para o Programa de Pós-
Graduação em Contabilidade - Mestrado. 

 

 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Contabilidade - Mestrado – Unioeste - Campus de Cascavel, em reunião no dia 15 de outubro 

de 2020, conforme Ata 003/2020 – PPGC, aprovou a alteração do critério F dos critérios de 

Produção Científica Discente de obrigação para recomendação ficando a seguinte 

redação: É recomendado ao aluno submeter o artigo da dissertação em periódico, no mínimo 

em B2, juntamente com seu orientador. Com essa alteração o Parecer nº010/2015-PPGC 

passa a ser:  

 

Critérios para Produção Científica Discente  

ITEM  PROPOSTA FINAL  

A - Assistir Bancas:  

02 bancas quali e 02 bancas de defesa em Ciências 

Sociais Aplicadas;  

B - Submissão de Papers e 

participação em eventos:  

No mínimo 02 eventos durante o Mestrado. Obrigatório 

a submissão de pelo menos 01 artigo no CINGEN por 

ano, e 01 artigo em eventos externos durante o 

Mestrado;  

C - Apresentar comprovante de 

submissão ou envio de artigos 

para periódico:  

01 Artigo para A2 ou 01 artigo em B1 e 01 artigo em 

B2;  
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D - Horas complementares:  

Certificado de 08 (oito) horas em Atividades sócio 

culturais e/ou técnicas para comunidade;  

E - Artigo/Crédito em 

disciplina:  

Para cada artigo publicado, com professores do 

Programa, em periódico B1 ou superior, durante o 

mestrado, o aluno receberá 15 horas (01 crédito), com 

dois artigos elimina uma disciplina eletiva, podendo 

eliminar no máximo 01 disciplina;  

F- Dissertação:  

É recomendado ao aluno submeter o artigo da 

dissertação em periódico, no mínimo em B2, 

juntamente com seu orientador; 

  

 

Cascavel, 15 de outubro de 2020. 

 

 

 

 
Denis Dall' Asta, Prof. Dr. 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Contabilidade PPGC - Mestrado 


