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RESOLUÇÃO No 009, de 27 de outubro de 2014. 
 

 
Regulamenta o Programa de Auxílio à 
Publicação de Textos Científicos da UFSJ. 

 
 

 A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de suas atribuições, na forma do que dispõem o 
art. 24, incisos II, III, VII e XII; o art. 19, inciso I; e o art. 55 do Estatuto aprovado pela 
Portaria/MEC 2.684, de 25/09/2003 – DOU de 26/09/2003, e considerando o Parecer no 009, 
de 27/10/2014, deste mesmo Conselho; 

  
 
 RESOLVE: 
 
 
 Art. 1º Criar o Programa de Auxílio à Publicação de Textos Científicos da 
UFSJ com os seguintes objetivos: 
 
 I – estimular os servidores da UFSJ a incrementar sua produção científica, 
sempre pautada pela qualidade;  
 II – favorecer o desenvolvimento de áreas emergentes; 
 III – melhorar a produção científica global da UFSJ; 
 IV – premiar os pesquisadores por publicações qualificadas; 
 V – repor parcialmente os custos relacionados à produção científica, arcados 
pelos próprios pesquisadores. 
 
 Art. 2º São requisitos para a solicitação: 
 
 I – o solicitante deverá ser professor ou técnico-administrativo do quadro 
permanente da UFSJ, ou, caso aposentado, deverá estar vinculado a um programa de pós-
graduação da UFSJ; 
 II – o nome da Universidade Federal de São João del-Rei deverá aparecer na 
publicação no local relacionado à afiliação do solicitante; 
 III – no caso de coautores servidores efetivos da UFSJ, com vínculos com 
outras instituições, a UFSJ deverá figurar como primeira instituição de filiação do servidor. 
 

CAPÍTULO I 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
 Art. 3º As propostas aprovadas neste Programa serão financiadas com 
recursos do Fundo de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ. 
 
 § 1º Para cada artigo publicado, será concedido o auxílio nos valores 
definidos em editais anuais a serem publicados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação. 
 
 § 2º O edital a que se refere o § 1º do presente artigo deverá estabelecer o 
limite máximo de recursos que poderá ser recebido anualmente por cada servidor. 
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 § 3º Para receber o reembolso citado nos artigos 6º e 7º (tradução, revisão 
e/ou taxa de publicação), o pesquisador solicitante não poderá ter apoio financeiro do 
Programa Pesquisador Mineiro e nem receber a taxa de bancada adicional de bolsistas de 
produtividade do CNPq (Pesquisadores 1) ou de qualquer outra agência. 
 

CAPÍTULO II 
DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO 

 
 Art. 4º Para a concessão do auxílio publicação, serão obedecidos os 
seguintes critérios: 
 
 I – para auxílio à publicação de artigos científicos, o artigo deverá estar 
aprovado para publicação em revista indexada, que tenha Qualis A1, A2, B1 ou B2, ou JCR 
maior ou igual a 0,8; 
 II – para auxílio à publicação de capítulos de livros, os mesmos poderão ser 
premiados desde que sejam partes integrantes de livros com as seguintes características: 
natureza científica (produção intelectual que resulte de investigação nas suas diferentes 
modalidades), com ISBN ou ISSN, em publicação com conselho editorial, com, no mínimo, 
50 (cinquenta) páginas (conforme definido pela CAPES), mediante apresentação de carta de 
aceite da editora; 
 III – a concessão do auxílio publicação a título de reembolso de taxas de 
publicação, revisão e/ou tradução de artigos poderá ser realizada mediante apresentação de 
nota fiscal ou comprovante de pagamento ao prestador do serviço, com limites previstos nos 
editais. 
 

CAPÍTULO III 
DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DO AUXÍLIO 

 
 Art. 5º As solicitações deverão ser encaminhadas à Secretaria Executiva da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação em regime de fluxo contínuo. 
 
 Art. 6º Para solicitar o auxílio à publicação de artigos científicos, o proponente 
deverá encaminhar à Secretaria Executiva da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação os 
seguintes documentos: 
 
 I – carta de aceite do artigo a ser publicado; 
 II – cópia integral da versão final do trabalho; 
 III – comprovante de que a revista é indexada; 
 IV – documento oficial da revista constando o valor a ser pago para 
publicação, quando for o caso; 
 V – recibo/comprovante de pagamento dos serviços de tradução e/ou revisão 
do artigo para língua estrangeira, quando for o caso; 
 VI – formulário de solicitação, disponibilizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação, devidamente preenchido. 
 
 Art. 7º Para solicitar o auxílio à publicação de capítulos de livros, o 
proponente deverá encaminhar à Secretaria Executiva da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação os seguintes documentos: 
 
 I – carta de aceite do capítulo de livro a ser publicado; 
 II – cópia integral da versão final do trabalho; 
 III – comprovante de existência do conselho editorial; 
 IV – recibo/comprovante de pagamento dos serviços de tradução e/ou revisão 
do artigo para língua estrangeira, quando for o caso; 
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 V – formulário de solicitação, disponibilizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação, devidamente preenchido. 
 
 Art. 8º Os pedidos serão analisados e classificados mensalmente pelo Comitê 
Gestor do Fundo de Pesquisa da PROPE, conforme calendário divulgado na página desta 
Pró-Reitoria, e os pedidos aprovados serão atendidos até o limite orçamentário.  
 
 Parágrafo único. Os resultados serão divulgados por mensagem eletrônica 
encaminhada aos proponentes em até 3 (três) dias úteis após a avaliação pelo Comitê 
Gestor. 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 9º Em caso de presença de mais de um autor da UFSJ no mesmo artigo 
e/ou capítulo de livro, somente um dos autores deverá solicitar o auxílio. 
 
 Art. 10. O Fundo de Pesquisa custeará, mediante a aprovação do Comitê 
Gestor, as despesas previstas nesta Resolução, na proporção da participação de servidores 
efetivos e de alunos de graduação ou pós-graduação da UFSJ na coautoria do artigo ou do 
capítulo de livro. 
 
 Art. 11. Caberá à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação verificar o 
atendimento às exigências desta Resolução antes de conceder ao(s) autor(es) o pagamento 
do auxílio publicação.  
 
 Parágrafo único. Os casos omissos ou controversos serão resolvidos pelo 
Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa da PROPE. 
 
 Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

São João del-Rei, 27 de outubro de 2014. 
 
 
 
 
 

Profª VALÉRIA HELOISA KEMP 
Presidente do Conselho Diretor 

 
 
 
Publicada nos quadros da UFSJ em 28/10/2014. 


