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IND3003 – Produção Científica Doutorado 
 

IND3003: Como requisito para defesa, o aluno deve apresentar: 
 

(i) Um artigo completo, de sua autoria principal (um artigo só vale 
para um aluno, ainda que haja outros co-autores) correlacionado 
ou não ao seu tema de tese, já ACEITO e/ou publicado em 
periódico científico com Qualis Eng III MÍNIMO B2. 

(ii) Um artigo completo, em inglês, de sua autoria principal (um artigo 
só vale para um aluno, ainda que haja outros co-autores) 
correlacionado ao seu tema de tese, SUBMETIDO em periódico 
científico com Qualis Eng III MÍNIMO B2. 

(iii) O aluno deve se matricular em IND3003 no último período do 
Doutorado OU quando já tiver atendido aos requisitos (i) e (ii). 

 
Tanto para IND3002 quanto para IND3003, o aluno e seu orientador 
precisam constar como autores dos artigos.  O aluno terá o mesmo prazo 
para a entrega da versão final do artigo que o exigido pela Instituição para 
a entrega da versão final da dissertação/tese. Nos casos em que do 
trabalho de dissertação/tese resultaram bens patenteáveis, suscetíveis de 
registro ou de transferência de tecnologia, o artigo poderá ser substituído 
por um relatório descritivo da invenção, a ser também encaminhado à 
Administração Central da Universidade de acordo com o estabelecido na 
portaria no 30/99 do Reitor. 
 
Os artigos devem ser anexados ao formulário e enviados eletronicamente 
para <teti@puc-rio.br>, Sra.Cláudia Teti. Informar os dados do artigo no 
formulário próprio. 
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IND3003 – Produção Científica Doutorado 
 

Nome do aluno: _______________________________________________________ 

Matrícula: ________________ 

 

Título do artigo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Autor(es): ____________________________________________________________ 

 
Status da Publicação: (  )  Publicado (  )  Aceito (  )  Submetido (  )  A submeter 
 
Título do Evento Científico: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Páginas Inicial-Final:                        

Editora:                                               

Cidade da Publicação:                         

País da Publicação:                             

Ano da Publicação:                              

Número do Volume:                             

Número do Fascículo:                        

Idioma:                                                

doi: 

Classificação Qualis CAPES Engenharias III 

Aluno: _______________________________________________________________ 

Orientador: ___________________________________________________________ 

Coordenador de Pós Graduação: __________________________________________ 

Rio de Janeiro, ____ de ______________________ de ____________

 


