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Edital PAPC/PRPG/UFLA N° 002/2015 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) torna público o presente 

Edital Interno do Programa de Apoio à Publicação Científica em Periódicos de 

Alto Impacto (PAPC/PRPG/UFLA).  

 

1. Informações gerais  

1.1 Objetivo  

Pelo presente edital objetiva-se apoiar financeiramente a tradução 

de artigos científicos para submissão em periódicos de alto fator de impacto 

editados em língua estrangeira, contribuindo para a melhoria da qualidade dos 

Programas de Pós-Graduação stricto sensu e possibilitando maior inserção 

internacional da comunidade científica da UFLA.  

 

1.2 Elegibilidade  

Poderão submeter proposta de solicitação de apoio: 

 

1.2.1. Docente ou servidor credenciado por Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu da UFLA financiado pelo PROAP/CAPES. 

 

1.2.2. Docente ou servidor credenciado por Programa de Mestrado Profissional 

da UFLA. 

 

1.2.3. Docente pertencente ao quadro permanente da UFLA não credenciado por 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu. 

 

Observação: Docentes credenciados em Programas que sejam financiados pelo 

PROEX/CAPES não poderão submeter propostas neste Edital. 
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1.3 Cronograma de submissão das propostas  

As solicitações deverão ser submetidas pelos interessados à PRPG 

em fluxo contínuo de 31 de março a 30 de setembro de 2015.  

 

1.4 Apresentação das propostas  

As propostas deverão ser apresentadas pelos interessados à PRPG 

nos termos estabelecidos pela Instrução Normativa PAPC/PRPG/UFLA N° 

001/2015. 

 

O formulário específico que acompanha o presente Edital encontra-

se disponível no sítio eletrônico da PRPG.  

 

 

2. Valor do apoio financeiro  

O presente Edital disponibilizará para as suas finalidades, o 

montante de R$3.000,00 (Três mil reais) por solicitante por ano.  

 

3. Itens financiáveis  

Os recursos do Programa serão destinados ao pagamento de 

serviços de tradução e revisão de artigos escritos em língua estrangeira, os quais 

deverão ser submetidos a periódicos com fator de impacto (JCR – Journal 

Citation Reports).  

 

4. Condições de liberação dos recursos e de prestação de contas  

a)  Os solicitantes serão responsáveis pelo encaminhamento dos artigos e pela 

escolha de profissionais que prestarão os serviços de tradução ou revisão. 

b) O encaminhamento do artigo ao prestador de serviços dependerá da 

autorização da PRPG, sendo que nenhum pagamento poderá ser efetuado 

sem a referida autorização.  
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c)  A operacionalização do apoio que trata este edital será efetuada por meio de 

ressarcimento nos termos da legislação vigente e da Instrução Normativa 

PAPC/PRPG/UFLA N° 001/2015.  

 

5. Disposições gerais e finais  

a) A execução do objeto de que trata o presente Edital dependerá da 

disponibilidade de recursos financeiros. 

b)  As situações não previstas por este Edital serão resolvidas pela PRPG. 

 

 

Lavras, 31 de março de 2015 

 

 

 

Prof. Alcides Moino Júnior 

Pró-Reitor de Pós-Graduação 

 


