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EDITAL Nº 04/2020 – PESQUISA/PRPPG/UFPR – RETIFICADO EM 09.10.2020 

APOIO A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS INTERNACIONAIS 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

através da Coordenadoria de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, divulga o Edital de Apoio 

a Publicação Cientifica Internacional, que visa apoiar publicações de alta qualidade oriundas de atividades 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de autores dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em 

periódicos científicos de circulação internacional altamente qualificados. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1 Apoiar publicações de alta qualidade oriundas de atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação de autores dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu da UFPR em periódicos científicos 

de circulação internacional altamente qualificados. 

 

 

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

2.1 Para atender o critério de elegibilidade, a proposta deverá atender a todos os seguintes requisitos: 

 

a) O solicitante deve ser um dos autores do artigo a ser publicado, em conformidade ao escopo 

deste Edital; 

b) O solicitante deve pertencer ao quadro de professores da UFPR e atuar como docente 

permanente em Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da UFPR reconhecido pela CAPES; 

para efeitos deste edital, os docentes que atuam em mais de um programa serão vinculados 

naquele do discente/egresso-autor. 

c) Pelo menos um dos autores do artigo deve pertencer ao quadro discente (ou egresso até 5 anos 

de sua conclusão) vinculado ao programa do qual o proponente seja membro permanente; 

d) Carta/documento de aprovação final do artigo para publicação do periódico. O periódico deverá 

possuir conceito B1 ou superior de acordo com os critérios Qualis da CAPES (WebQualis 2013-

2016) da área de conhecimento a que o programa do proponente estiver vinculado. 

e) O artigo deve ter vinculação a um projeto de pesquisa do docente cadastrado no Banco de 

Projetos de Pesquisa da UFPR. 

 

 

3. ITENS FINANCIÁVEIS E NÃO FINANCIÁVEIS 

 

3.1 Serão financiadas as taxas de publicação (APC) de manuscritos redigidos em língua estrangeira 

oriundos de atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento. O financiamento será limitado a 

publicações APROVADAS para publicação em veículos qualificados nos estratos “B1” ou superior do 

Qualis/CAPES (WebQualis 2013-2016). Periódicos que não estiverem na lista do WebQualis 2013-2016 

(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/), poderão ser considerados desde que atendam aos critérios de 

classificação (Qualis) da área, a considerar a aplicação dos indicadores de indexação (JCR e/ou SJR) mais 

recentes. 

 

3.2 Cada solicitação de apoio receberá, após aprovação, o apoio de até o valor equivalente a US$ 1.000,00 

(mil dólares dos Estados Unidos da América). 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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3.3 Não serão financiados manuscritos que visem exclusivamente open access. 

 

3.4 Não serão financiados manuscritos que já estejam publicados antes da submissão da solicitação. 

 

3.5 Não serão financiadas solicitações de reembolso de publicações. 

 

3.6 Nos casos de valores de publicações superiores a US$ 1.000,00 (mil dólares dos Estados Unidos da 

América), o docente deverá se certificar que o periódico emitirá proforma invoice específico até o valor do 

apoio fornecido. 

 

3.7 Não será possível realizar o pagamento de proforma invoice superior ao valor previsto no item 3.2. 

 

 

4. DAS PROPOSTAS 

 

4.1  As propostas deverão ser apresentadas via processo SEI, direcionado à Coordenadoria de Pesquisa 

Científica e Desenvolvimento Tecnológico (UFPR/R/PRPPG/PESQUISA) contendo as seguintes 

informações: 

a) Tipo de processo: “PRPPG: Solicitação de Recursos para Pesquisa” 

b) Especificação: “EDITAL 004/2020 – PRPPG - APOIO A PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS 

INTERNACIONAIS”; 

c) Formulário de solicitação disponível no SEI com o nome “PRPPG: Solicitacao de Apoio à 

Publicação Internacional” (só é aceito o formulário do SEI, no qual é obrigatória as 

assinaturas eletrônicas do solicitante e do Coordenador do Programa de Pós-

Graduação); 

d) O processo deverá conter os seguintes documentos:  

a. Formulário de solicitação (item “c”); 

b. Versão final do artigo a ser publicado; 

c. Carta de aceite da publicação; 

d. Comprovação documental de atendimento aos Critérios de Elegibilidade: 

documento de comprovação de atuação como docente permanente em programa 

de pós-graduação extraída do SIGA; declaração de vinculação discente do PPG 

em programa de pós-graduação extraída do SIGA; comprovante de classificação 

do periódico no WebQualis (2013-2016); Poderão ser utilizados declarações 

emitidas pelo sistema SIGA ou prints de tela do sistema; 

e. Para periódicos que não estejam estratificados no WebQualis (2013-2016), 

detalhamento dos critérios de classificação frente aos critérios (Qualis) da área, 

preservados os indicadores mais atuais das bases indexadoras (JCR e/ou SJR); 

f. Orçamento (invoice) emitido pelo periódico contendo as informações da 

publicação em nome de “Fundação da Universidade Federal do Paraná – 

FUNPAR, CNPJ 78.350.188/0001-95”. 

 

5. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

 

5.1 Para atender aos objetivos deste programa estão previstos R$ 300.000,00 oriundos de recursos 

próprios da UFPR, a serem executados pela FUNPAR. 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
COORDENADORIA DE PESQUISA CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO 
 

 
Rua Dr. Faivre, 405, Ed. Dom Pedro II - 1º andar - CEP 80060-140 - Curitiba-PR Telefone: 3360-5328 

 

5.2 Os pedidos para publicação de artigos serão limitados a 3 solicitações por programa de pós- graduação. 

Pedidos excedentes serão analisados caso exista disponibilidade de recursos ou suplementação 

financeira. 

 

 

6. PRAZOS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

 

6.1 O presente edital é de fluxo contínuo até 31/05/2021 ou enquanto existir a disponibilidade financeira. 

 

 

7. ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

 

7.1 As propostas serão analisadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e serão utilizados 

como critérios de desempate, quando houver: 

 a) Artigo com o maior fator de impacto; 

b) Artigo com o maior número de discentes vinculados aos PPGs-UFPR; 

c) Artigo com o maior número de docentes da UFPR participantes. 

 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

8.1 Os casos omissos a este edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

UFPR. 

8.2 O presente edital entrará em vigor na data de sua publicação no Portal Institucional da UFPR. 

 

 

 

Curitiba, 01 de junho de 2020. 

 

 

 

 

Prof. Ana Sofia C. M. D’Oliveira 

Coordenadoria de Pesquisa/PRPPG 

 

 

Prof. Francisco de Assis Mendonça 

Pró-Reitor/PRPPG
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO 

*Disponível no SEI sob o nome “PRPPG: Solicitacao de Apoio a Publicação Internacional” 

 
1 - DADOS DO SOLICITANTE 

Nome:  

Departamento:   

PPG:   

Telefone de contato:   

E-mail:  

 

2 – DADOS DA PUBLICAÇÃO 

Título do Artigo:  

Projeto de Pesquisa do Docente, devidamente cadastrado no Banco de Projetos de Pesquisa da UFPR, a que o 

artigo está vinculado: 

 

Docentes Autores da UFPR: 

Discentes Autores da UFPR: 

Demais Autores:  

Nome do Periódico: 

Área de Avaliação do Periódico: 

Qualis do Periódico na Área de Avaliação: 

Valor do auxílio: 

Previsão de publicação: 

 

3 – OUTRAS OBSERVAÇÕES (campo não obrigatório) 

 

 

 

 

4 - DECLARAÇÃO 

Do solicitante: Declaro que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e que providenciarei o 

pagamento da diferença caso o apoio fornecido seja inferior ao valor total da publicação. Comprometo-me, se aprovado 

o auxílio, a providenciar a documentação necessária conforme orientações e Formulários fornecidos pela FUNPAR. 

 

Do Coordenador do Programa de Pós-Graduação: Manifesto concordância com a solicitação em apreço. 

 

São obrigatórias as assinaturas eletrônicas do solicitante e do Coordenador do Programa de Pós-Graduação.  
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ANEXO II – LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 

 

 

Critérios de Elegibilidade 

1 É docente efetivo da UFPR e pertence a corpo permanente de um PPG da UFPR?  □  

2 É um dos autores do artigo a ser publicado? □ 

3 
O artigo tem como autor pelo menos um discente (ou egresso) do PPG do qual o 

docente é corpo permanente? □ 

4 

O periódico onde o artigo será publicado possui conceito A1, A2 ou B1 na área de 

conhecimento a que o PPG está vinculado, ou, caso o periódico não esteja 

estratificado no  WebQualis (2013-2016), foi detalhado os critérios de classificação 

frente aos critérios (Qualis) da área, preservados os indicadores mais atuais das 

bases indexadoras (JCR e/ou SJR)? 

□ 

5 
O artigo está vinculado a um projeto de pesquisa do docente cadastrado no Banco de 

Projetos de Pesquisa da UFPR? □ 

6 
Nos casos de valores de publicações superiores a US$ 1.000,00, o docente se 

certificou que o periódico emitirá proforma invoice até o valor do apoio fornecido? □ 

Formulário “PRPPG: Solicitação de apoio à Publicação Internacional” 

7 Campos obrigatórios preenchidos?  □ 

8 Formulário assinado pelo Coordenador do PPG? □ 

Documentos Anexados 

9 Versão Final do artigo a ser publicado □ 

10 Carta de Aceite da Publicação □ 

11 Orçamento  □ 

Comprovantes dos Critérios de Elegibilidade 

12 Declaração de Docente do PPG extraída diretamente do SIGA □ 

13 Declaração de Discente do PPG extraída diretamente do SIGA □ 

14 Comprovante da classificação Qualis □ 


