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RESOLUÇÃO No. 01/2013, de 14 de janeiro de 2013. 
 

Regulamenta a defesa de dissertações e teses no  
Programa de Pós-Graduação em Patologia 

 
O Colegiado de Pós-Graduação Patologia da UFMG, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a 
necessidade de disciplinar a defesa de dissertações e teses; e  
CONSIDERANDO o disposto no Art. 79º das Normas Gerais de Pós-Graduação da UFMG, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. A defesa de dissertações ou teses no Programa de Pós-Graduação em Patologia pode ser feita 
no formato clássico ou, alternativamente, sob a forma de artigos científicos publicados em periódicos 
e/ou aceitos para publicação. 
 
Art. 2º. Para a defesa de tese no formato clássico, esta deve conter os elementos relacionados nos 
incisos I a XII abaixo e ter anexados pelo menos dois artigos científicos. 
I – Índice; 
II – Resumo; 
III – Abstract; 
IV – Introdução; 
V – Justificativas; 
VI – Objetivos; 
VII – Materiais e métodos; 
VIII – Resultados; 
IX – Discussão; 
X – Conclusões; 
XI – Referências bibliográficas; 
XII – Anexos. 
 
Parágrafo 1º. Um dos artigos científicos a que se refere o caput deve estar publicado ou ter sido aceito 
para publicação em periódico classificado, no mínimo, como Qualis B2 na área Medicina II da Capes. 
 
Parágrafo 2º. O outro artigo científico deve estar publicado, ser aceito para publicação ou ter sido 
enviado para periódico classificado, no mínimo, como Qualis B2 na área Medicina II da Capes. 
 
Parágrafo 3º. O Colegiado do Programa poderá autorizar a substituição do artigo científico mencionado 
no parágrafo 1º deste artigo por artigo científico oriundo da dissertação do doutorando desde que o 
mesmo seja, conjuntamente,: 1) classificado como Qualis A na área Medicina II da Capes;  2) pertença 
à mesma linha de pesquisa do orientador; 3) esteja relacionado ao projeto de tese. Em caso de esta 
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alternativa ser autorizada pelo Colegiado, o artigo científico resultante da dissertação não pode ser 
considerado como um dos requisitos para o exame de qualificação de doutorado. 
 
Art. 3º. Para a defesa de tese no formato alternativo, esta deve conter os elementos indicados nos 
incisos I a IV abaixo e ter anexados pelo menos dois artigos científicos. 
 
I – Introdução e justificativas; 
II – Artigos publicados ou aceitos para publicação; 
III – Comentários e considerações finais; 
IV – Anexos. 
 
Parágrafo 1º. Um dos artigos científicos mencionado no caput deve estar publicado ou ter sido aceito 
para publicação em periódico classificado, no mínimo, como Qualis B1 na área Medicina II da Capes. 
 
Parágrafo 2º. O outro artigo científico deve estar publicado ou ter sido aceito para publicação em 
periódico classificado, no mínimo, como Qualis B2 na área Medicina II da Capes. 
 
Art. 4º. Para a defesa do exame de qualificação, o documento escrito deve conter os elementos 
relacionados nos incisos I a III abaixo e ter anexado pelo menos um artigo científico. 
I – Relatório de atividades realizadas (créditos cumpridos e etapas concluídas do projeto de tese);   
II – Artigo publicado, aceito ou enviado para publicação; 
III – Comprovante de aceite ou submissão do artigo científico. 
 
Art. 5º. Para a defesa de dissertação no formato clássico, esta deve conter os elementos indicados nos 
incisos I a XII do Art. 2º e ter anexado pelo menos um artigo científico publicado, aceito para 
publicação ou enviado para periódico classificado, no mínimo, como Qualis B3 na área Medicina II da 
Capes. 
 
Art. 6º. Para a defesa de dissertação no formato alternativo, esta deve conter os elementos relacionados 
nos incisos I a IV do Art. 3º e conter pelo menos um artigo publicado ou aceito para publicação em 
periódico classificado, no mínimo, como Qualis B2 na área de Medicina II da Capes. 
 
Art. 7º. Em todos os casos previstos nesta Resolução, a fim de comprovar o aceite para publicação de 
artigo científico é necessário juntar carta emitida pelo periódico.  
 
Art. 8º. Em todos os artigos científicos previstos nesta Resolução, o mestrando ou o doutorando deve 
ser o primeiro autor.  
 
Resolução aprovada pelo Colegiado do Programa em 14 de janeiro de 2013. 
Prof. Rosa Maria Esteves Arantes 
Coordenador do PPG Patologia 
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