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EDITAL PROPESPG/DPq nº 23/2017 – PREMIAÇÃO CIENTÍFICA 2017 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESPG), através de seu Departamento de 

Pesquisa (DPq) torna público o presente Edital de premiação científica com o objetivo de fomentar 

a produção bibliográfica dos docentes da UNIFAP, especialmente de artigos completos publicados 

em periódicos classificados pelo sistema Qualis/CAPES. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. O apoio previsto neste Edital se dará por meio de premiação cujo valor disponibilizado será de 

R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), oriundos do orçamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (Empenhos 2017NE00166 e 2015NE000303), para os docentes da UNIFAP que tenham 

publicado artigos
1
 no ano de 2017, em periódicos classificados como A1, A2 e B1 pelo sistema 

Qualis de Periódicos da CAPES
2
.  

 

1.2. As inscrições no âmbito deste Edital deverão ser realizadas no Departamento de Pesquisa. Serão 

aceitas inscrições por e-mail somente por docentes de outros campi.  

 

1.3. Cada premiação terá como referência o valor máximo de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) por 

docente;  

 

1.4.  O prêmio será concedido ao docente, mediante a apresentação da cópia do artigo publicado no 

ano de 2017 e, excepcionalmente entre os dias 21 de novembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016
3
,  

 

1.5.  Poderão inscrever-se docentes que comprovem artigos aceitos para publicação no ano de 2017 

e, mediante comprovação de carta de aceite e cópia do artigo, conforme item 1.1.  

 

1.6 Docentes com artigos ressarcidos por taxa de publicação pelo PROPUBLIC não poderão receber 

premiação pela mesma produção, por proibição de duplicidade na utilização de recursos públicos 

pelo mesmo objeto. 

 

 

2 – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  

 

2.1. O solicitante deverá ser professor do quadro permanente da UNIFAP, que tenha publicado artigo 

científico em periódico nacional ou internacional, classificado como A1, A2 ou B1 no sistema 

Qualis/CAPES na área de avaliação do artigo. 

 

Parágrafo único – para artigos publicados em coautoria de professores permanentes, o valor da 

premiação correspondente ao Qualis/CAPES será dividido entre os docentes que se inscreverem 

neste edital;  

 

2.2. No momento da inscrição, o docente deverá estar cadastrado em grupo de Pesquisa da UNIFAP 

com o status “certificado” junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

                                                 
1
 Não serão aceitos para efeitos deste edital short communication de até duas laudas. 

2
 Ultima classificação do Qualis Periódicos 2013/2016. 

3
 Tendo em vista que o edital de premiação científica de 2016 autorizou inscrição até 21 de novembro e levou 

em consideração somente os artigos publicados até esta data.  



 

2.3.  O docente deverá estar com o currículo atualizado no sistema Lattes no ano de 2017.  

 

2.4. O nome da UNIFAP deverá aparecer na publicação no local relacionado à afiliação do docente.  

 

2.5. O docente não poderá estar afastado das atividades acadêmicas a qualquer título, para fins de 

recebimento da premiação. 

 

 

3 - LIMITES  

 

3.1 Para cada artigo publicado no ano de 2017 será concedida a premiação no valor de: 

- R$ 600,00 (quinhentos reais) para periódico Qualis A1.  

- R$ 400,00 (quatrocentos reais), para periódico Qualis A2.  

- R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para periódico Qualis B1. 

 

3.2. No caso das inscrições excederem o valor do recurso empenhado terão prioridade no 

recebimento da premiação, os docentes com publicações em periódicos com estratos mais elevados 

em detrimento ao estrato imediatamente inferior, até o limite do recurso disponível. 

 

3.3 Em havendo número de premiados em quantidade maior que a premiação, num mesmo estrato 

Qualis/CAPES, o valor remanescente do prêmio será dividido em partes iguais aos docentes.  

 

4. CALENDÁRIO  

 

4.1. Lançamento do Edital: 14 de dezembro de 2017.  

 

4.2. Inscrições: de 15 a 19 de janeiro de 2018, das 10h00min às 12h00min, no Departamento de 

Pesquisa.  

 

4.3. Resultado preliminar: até o dia 31 de janeiro de 2018. 

 

4.4. Recursos: até 05 de fevereiro de 2018 às 18h, no DPq 

 

4.5. Publicação do resultado final: a partir do dia 09 de fevereiro de 2018. 

 

5 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

 

5.1. O solicitante deverá entregar no Departamento de Pesquisa os seguintes documentos:  

 

- Formulário de inscrição (Anexo I) preenchido e assinado pelo solicitante. Caso haja mais de uma 

solicitação do mesmo autor, deverá ser preenchido um formulário para cada solicitação.  

 

- Cópia do artigo publicado (com dados da revista e data da publicação);  

 

- Documento que comprove o aceite do trabalho para publicação (em casos de trabalhos aceitos);  

 

- Comprovação de que o docente é membro de um Grupo de Pesquisa do CNPq com status de 

“situação do grupo: certificado” e chancela “certificado pela Instituição”, até a data da inscrição; 

 

5.2. Docentes de outros Campi poderão realizar suas inscrições também por meio do e-mail 

dpq@unifap.br, até às 23h59m dia 19 de janeiro de 2018. Todos os documentos deverão ser 

anexados no ato da inscrição e a ficha deverá estar assinada pelo solicitante. 

 

6. AVALIAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E DO RESULTADO 

  



6.1. As propostas serão avaliadas pelo Departamento de Pesquisa – DPq e pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESPG, observando-se os requisitos do Edital e a apresentação dos 

documentos exigidos.  

 

6.2. Os artigos serão avaliados de acordo com a última classificação do periódico no Qualis CAPES 

(quadriênio 2013-2016), indicada pelo professor inscrito, de acordo com o formulário em anexo. 

 

Parágrafo único – a ausência da informação sobre a classificação do Qualis no formulário de 

inscrição ou a indicação errônea da área de avaliação e estrato correspondente, de acordo com a base 

de dados da CAPES, desclassificará automaticamente o candidato; 

 

6.3. O resultado da premiação será divulgado no site da UNIFAP, em sua página eletrônica.  

 

6.4 Caberá à PROPESPG/DPq decidir sobre questões não previstas neste Edital. 

 

                                    Macapá – AP, 14 de dezembro de 2017.      

 

 

 

   Profa. Dra. Helena Cristina Simões                                  Prof. Dr. Alaan Ubaiara Brito 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação                     Diretor do Departamento de Pesquisa  

             Portaria n° 1324/2014                                                   Portaria n° 1583/2014 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA PREMIAÇÃO CIENTIFICA  

EDITAL PROPESPG/DPq  023/2017 

Dados do Solicitante:  

Nome: 

 

Lotação:                                                              Nº Siape: 

 

CPF:                                                                    RG: 

 

Telefone fixo:                                                     Celular: 

 

Banco:                                 Agência:                                   Conta Corrente: 

 

E-mail: 

 

Endereço do currículo Lattes: 

 

É vinculado à Pós-Graduação stricto sensu como docente:  

sim (      )       docente permanente (     ) docente colaborador (     ) 

PPG em ___________________________________________________________________ 

 

Instituição __________________________________________________________________ 

 

Não(      ) 

 

Nome do Artigo: 

 

Em co-autoria com docentes da unifap?   Sim (       )                   não (      ) 

Nome do (s) docente (s) em co-autoria:  

Título do periódico: 

 

ISSN:  

Classificação Qualis do periódico: 

 

Área de avaliação: 

 

Endereço eletrônico do periódico: 

 

Nome do Grupo de pesquisa do CNPq reconhecido pela UNIFAP:  

 

 

Local:                                                                Data:  

 

 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura do solicitante 

 


