
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPE
EDITAL 011/2021/PROPE

 AUXÍLIO À PUBLICAÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 011/2021/PROPE

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE),  no uso de suas atribuições,  retifica o
Edital n. 011/2021/PROPE como a seguir: 

Onde se lê: 

5. Critérios para concessão do auxílio 
5.1. Para a concessão do auxílio publicação, serão obedecidos os seguintes critérios: 

5.1.1. Ter o artigo aprovado para publicação em revista que tenha Journal Citation Reports (JCR)
igual ou superior a 0,8 ou Qualis A1, A2, A3, A4 ou B1, conforme lista de periódicos e classificação
disponível no site da PROPE, https://ufsj.edu.br/prope/2021.php. 

6. Limites 

6.1. Para cada publicação em 2020 ou 2021 será concedido o auxílio no valor de: 
• até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para periódico Qualis A1 ou A2 ou JCR > 2,5; 
• até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), para periódico Qualis A3 ou A4 ou JCR entre 1,5 a

2,499; 
• até R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para periódico Qualis B1 ou JCR entre 0,81 a 1,499;
• até R$ 1.000,00 (mil reais), para periódico sem Qualis ou com Qualis inferior a B1, mas que

tenha JCR igual ou superior a 0,8; 
• até R$ 1.000,00 (mil reais) para cada capítulo de livro publicado. 
•

8. Disposições finais 
8.1. 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. 

8.2. O Fundo de Pesquisa custeará, mediante a aprovação do Comitê Gestor, as despesas previstas
neste  edital,  na  proporção  da  participação  de  servidores  efetivos  e  de  alunos  de  graduação  ou
pósgraduação da UFSJ na coautoria do artigo ou do capítulo de livro.

 Ex: Custo total comprovado da publicação de um artigo A1: R$ 2.500,00. Nº total de autores: 5 Nº de
autores da UFSJ: 4 R$ 2.500,00/5 ( nº total de autores) = R$ 500,00 R$ 500,00*4 = R$ 2.000,00.

 8.3.  Caberá  à  Pró-reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-graduação  (PROPE)  verificar  o  atendimento  às
exigências deste Edital antes de conceder ao(s) autor(es) o pagamento do auxílio publicação. 

8.4. Os casos omissos ou controversos serão resolvidos pelo Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa da
PROPE 

Leia-se:
5. Critérios para concessão do auxílio 
5.1. Para a concessão do auxílio publicação, serão obedecidos os seguintes critérios: 
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5.1.1 Ter o artigo aprovado para publicação em revista que tenha  Journal Citation Reports (JCR)
igual ou superior a 0,8 ou Qualis A1, A2, A3, A4 ou B1, conforme lista de periódicos e classificação
disponível no site da PROPE, https://ufsj.edu.br/prope/2021.php ou Qualis Capes 2013-2016 A1, A2,
B1  ou  B2
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsulta
GeralPeriodicos.jsf).

6.  Limites 
6.1. Para cada publicação em 2020 ou 2021 será concedido o auxílio no valor de:
 até  R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para periódico Qualis A1 ou A2 ou JCR > 2,5 ou

Qualis Capes 2013-2016 A1;
 até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), para periódico Qualis A3 ou A4 ou JCR entre 1,5 a 2,499

ou ou Qualis Capes 2013-2016 A2;
 até  R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para periódico Qualis B1 ou JCR entre 0,81 a 1,499 ou

Qualis Capes 2013-2016 B1;
 até R$ 1.000,00 (mil reais), para periódico sem Qualis ou com Qualis inferior a B1, mas que tenha

JCR igual ou superior a 0,8 ou Qualis Capes 2013-2016 B2;
 até R$ 1.000,00 (mil reais) para cada capítulo de livro publicado

8. Disposições finais 

8.1. 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. 

8.2. Caberá à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPE) verificar o atendimento às exigências
deste Edital antes de conceder ao(s) autor(es) o pagamento do auxílio publicação. 

8.3. Os casos omissos ou controversos serão resolvidos pelo Comitê Gestor do Fundo de Pesquisa da
PROPE. 

São João del-Rei, 10 de junho 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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