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2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 011/2021/PROPE 

 

Onde se lê: 

 

6.7. O montante de recursos destinado a esse edital será de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) do 

orçamento destinado ao Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa. Esse montante poderá ser 

suplementado, de acordo com a demanda e disponibilidade orçamentária da Universidade. 

 

7.5. Para solicitar o auxílio à publicação de artigos científicos, o proponente deverá encaminhar os 

seguintes documentos:  

• Carta/email de aceite do artigo a ser publicado;  

• Cópia integral da versão final do trabalho;  

• Comprovante do Qualis ou JCR da revista;  

• Documento oficial da revista constando o valor a ser pago para publicação, quando for o caso;  

• Recibo/comprovante de pagamento dos serviços de tradução e/ou revisão do artigo para língua 

estrangeira, quando for o caso. Os recibos/comprovantes devem ser emitidos em nome do 

solicitante do auxílio. 

 

Leia-se:  

 

6.7. O montante de recursos destinado a esse edital será de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) 

do orçamento destinado ao Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa. Esse montante poderá ser 

suplementado, de acordo com a demanda e disponibilidade orçamentária da Universidade. 
 

7.5. Para solicitar o auxílio à publicação de artigos científicos, o proponente deverá encaminhar os 

seguintes documentos: 
• Carta/email de aceite do artigo a ser publicado, quando o artigo ainda não tiver sido publicado; 
• Cópia integral da versão final do trabalho; 

• Comprovante do Qualis ou JCR da revista; 

• Documento oficial da revista constando o valor a ser pago para publicação, quando for o caso; 

• Recibo/comprovante de pagamento dos serviços de tradução e/ou revisão do artigo para língua 

estrangeira, quando for o caso. Os recibos/comprovantes devem ser emitidos em nome do 

solicitante do auxílio.  

• Todos os documentos do processo, exceto artigo científico e capítulo de livro, devem estar em 

vernáculo ou acompanhados de tradução, em conformidade com o Artigo 22 da  Lei 9784/99. 

 

 

São João del-Rei, 12 de agosto de 2021. 
 

 

Prof. André de Oliveira Baldoni                             Prof. Afonso de Alencastro Graça Filho  

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação                   Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e Pós-graduação 
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