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Instrução normativa relativa aos critérios para solicitação de diploma de 

mestrado/doutorado – 06/09/2022 

 

Dispõe sobre os critérios para solicitação 

de diploma de mestrado/doutorado pelo 

Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Escola Paulista de 

Enfermagem da Universidade Federal de 

São Paulo (PPGE-EPE/Unifesp) 

 

Com o objetivo de definir os critérios necessários para a solicitação do diploma 

de mestrado e doutorado, e considerando o Regimento Interno da Pós-

Graduação e Pesquisa da Unifesp, o Regimento Interno da Câmara de Pós-

Graduação e Pesquisa da EPE/Unifesp, o Regimento do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da EPE/Unifesp e o emprego das bases Scielo, 

Web of Science, Scopus e Medline nos critérios para credenciamento e 

recredenciamento de orientadores no PPGE-EPE/Unifesp, a fim de parametrizar 

os critérios referentes as publicações, a Comissão de Ensino de Pós-Graduação 

(CEPG) do PPGE, resolve considerar: 

 

Nível Mestrado 

 

Para solicitação de diploma o(a) pós-graduando(a) deverá ter: 

 

I) o título homologado no Conselho da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa da Unifesp;  

 

II) publicado e/ou submetido:  

 

a) 01 (um) manuscrito relacionado aos resultados da dissertação em 

periódico indexado nas bases Scopus e Web of Science; ou Scopus e 

Medline*;  

 

ou 

 

b) 02 (dois) manuscritos relacionados aos resultados da dissertação em 

periódicos indexados nas bases Scopus ou Web of Science ou Medline 

ou Scielo. 
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Nível Doutorado 

 

Para solicitação de diploma o(a) pós-graduando(a) deverá ter: 

 

I) o título homologado no Conselho da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa da Unifesp;  

 

II) publicado e/ou submetido 02 (dois) trabalhos relacionados aos resultados da 

tese, sendo 01 (um) em periódico indexado na base Scopus ou Web of Science 

ou Medline ou Scielo, e outro em periódico indexado nas bases Scopus e Web 

of Science; ou Scopus e Medline. O pós-graduando deverá ter publicado e/ou 

submetido, até o final do segundo ano de doutorado, no mínimo 01 (um) artigo 

indexado na base Scopus ou Web of Science ou Medline ou Scielo*. 

 

* Estes critérios estarão vigentes enquanto os estratos atualizados do novo 

modelo Qualis Referência não forem publicados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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