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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA  

 

EDITAL PRPGI Nº 36, de 24 de setembro de 2012 

APOIO À PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pelo Art.19, inciso II do Estatuto do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão, torna público o lançamento do presente Edital e convida 

os interessados a apresentarem propostas para obtenção de apoio financeiro, nos termos 

estabelecidos no presente edital destinado ao Apoio à Publicação de Artigos Científicos 

em todas as áreas do conhecimento.  

 

1. OBJETIVO  

 

O presente Edital visa incentivar a publicação científica, em especial aquela de 

natureza inédita, visando difundir conhecimentos, técnicas ou tecnologias que sejam 

relevantes para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado a partir do 

financiamento à publicação de artigos científicos e tecnológicos, em periódicos indexados, 

com fator de impacto ou com classificação Qualis/CAPES entre A e B3, produzidos por 

pesquisadores vinculados aos campi deste Instituto, como forma de ampliar a divulgação das 

pesquisas científicas e tecnológicas e melhorar os indicadores do Instituto Federal do 

Maranhão.  

 

2. RECURSOS FINANCEIROS  

 

2.1. O Instituto Federal do Maranhão, por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PRPGI) disponibilizará R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para este 

Edital.  
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2.2 Os auxílios deverão ter o valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

 

3. INSCRIÇÕES E CRONOGRAMA  

 

3.1 As inscrições serão na modalidade de fluxo continuo (para o ano de 2012) para 

concessão de recursos destinados a tradução/correção e/ou pagamento da taxa de submissão 

do artigo. 

  

ATIVIDADE DATA 

Lançamento do Edital  24/09/2012  

Publicação do edital na página da PRPGI 24/09//2012  

Resultado da aprovação Até 60(sessenta) dias após a submissão da 

proposta 

Recurso Até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data 

de divulgação dos resultados na página da 

PRPGI 

Limite para entrega da carta de submissão  Até 6 (seis) meses após a aprovação da 

proposta 

Execução e prestação de contas da proposta  Até 6 (seis) meses, contados a partir da data de 

assinatura do Termo de Compromisso 

 

 

4       DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

 

4.1 Toda a documentação deverá ser impressa e enviada à PRPGI via protocolo;  

4.2 Os seguintes documentos deverão ser enviados a PRPGI; 

4.3 Versão impressa do requerimento de inscrição; 

Justificativa enfatizando a importância do artigo (no máximo 2 páginas);  

4.4 Orçamento detalhado (no máximo 2 páginas);  

4.5 Duas cópias do material a ser publicado; 

4.6 Curriculum vitae resumido (últimos 5 anos) e atualizado do pesquisador, na Plataforma 

Lattes.  
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5.      ELEGIBILIDADE E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

5.1 As propostas devem ser apresentadas por pesquisadores com projetos aprovados no 

Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBICT) desta instituição, e encaminhadas 

à PRPGI, conforme Cronograma apresentado no item 3 deste Edital.  

5.2 O pesquisador deverá ser, necessariamente, um dos autores do artigo.  

5.3 Apenas um dos autores poderá encaminhar o requerimento de inscrição. Dois 

requerimentos destinados ao apoio de um mesmo artigo serão desclassificados.  

5.4 Para fins do presente Edital são considerados periódicos consolidados aqueles admitidos 

pelo SciELO, PubMed, LILACS, BIREME, ou equivalente, nas várias áreas do 

conhecimento, desde que classificados pelo Qualis da CAPES com, no mínimo, 

classificação B3 ou com fator de impacto >1,5.  

 

5.6 Condições para o Pesquisador  

5.6.1 O Pesquisador deverá garantir o uso adequado do nome do IFMA na publicação 

apoiada.  

5.6.2 O Pesquisador deve ter currículo atualizado na Plataforma Lattes. As avaliações do 

currículo serão feitas a partir da versão impressa diretamente da Plataforma, a qual deverá 

ser anexada à solicitação.  

5.6.3 Não serão aceitas atualizações curriculares posteriores a data final de submissão da 

inscrição, para fins da avaliação referente a este Edital.  

5.6.4 O Pesquisador deverá estar em situação de adimplência junto a PRPGI.  

 

6.      BENEFÍCIOS 

 

6.1 Itens Financiáveis  

Serão apoiados itens referentes a custeio para utilização nas seguintes atividades: 

serviços de terceiros (tradução e revisão), taxa de submissão, taxa de publicação e/ou 

veiculação eletrônica, especificamente, destinados ao artigo a ser submetido à publicação.  
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6.2 Itens não financiáveis  

6.2.1 Contratação ou complementação salarial de pessoal técnico.  

6.2.2 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços de consultoria.  

6.2.3 São vedadas as cobranças, a título de despesas ou taxas administrativas, ou qualquer 

outra nomenclatura que possa ser dada, a serviços de gestão financeira dos recursos 

repassados.  

 

7.      PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

Os requerimentos de auxílio concedidos terão prazo máximo de execução estabelecido em 6 

(seis) meses, a contar da data de liberação dos recursos. Eventuais solicitações de 

prorrogação de prazo serão analisadas pela PRPGI.  

 

8.      CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO  

 

8.1 Os requerimentos serão avaliados por consultores ad hoc que se manifestarão sobre os 

seguintes critérios:  

8.1.1 Contribuição científica, tecnológica, artística e cultural significativa para a área do 

conhecimento.  

8.1.2 Visibilidade do periódico.  

8.1.3 Indexações registradas (SCIELO, Bireme, entre outras).  

8.1.4 Classificação no QUALIS/CAPES (quando for o caso).  

8.1.5 Fator de impacto. 

8.1.6 Curriculum Lattes do Pesquisador ( será considerado os últimos cinco anos).  

8.2  Requerimentos com média ponderada inferior a 10 (dez pontos) serão desclassificados. 

 

9.     CONCESSÃO  DO AUXÌLIO 

 

9.1 O resultado da aprovação será divulgado no site da PRPGI, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a inscrição no processo de seleção.  
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9.2 Após aprovação, o pesquisador só terá o recurso disponibilizado após encaminhar a 

PRPGI, via protocolo os seguintes documentos: Comprovante com dados bancários 

(qualquer banco), O Termo de Compromisso devidamente assinado pelo solicitante (modelo 

disponível no ANEXO II).  

9.3 O prazo máximo para apresentação da documentação citada no item 9.2 será de 30 

(trinta) dias após a divulgação do resultado. 

  

10.    RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

  

Caso o pesquisador tenha justificativa para contestar o resultado deste edital, a 

PRPGI receberá recurso, via protocolo, no prazo de até 2 (dois) dias, contados a partir da 

data de divulgação dos resultados na página da PRPGI na internet. Não serão aceitos 

recursos via e-mail.  

 

11.    IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

Qualquer pessoa poderá impugnar este edital no prazo máximo de 2(dois) dias após 

sua publicação.  

 

12.     REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO  

 

A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado por razões de conveniência 

e interesse público, ou anulado por ilegalidade, no todo ou em parte, sem que isso implique 

o direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

13.1 Os resultados decorrentes das atividades apoiadas com recursos do presente Edital 

deverão citar, obrigatoriamente, o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão.  
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13.2 A PRPGI  divulgará, quinzenalmente, lista de inscritos com, nome do pesquisador, 

título do artigo e valor solicitado. 

13.3 A concessão do apoio poderá ser cancelada pela PPRGI durante sua implementação, 

em virtude de fato, cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de outras 

providências cabíveis.  

13.4 A PRPGI  reserva-se o direito de dirimir as situações não previstas neste Edital. 

13.5 Quando da submissão do artigo em periódico, o solicitante deverá apresentar  a 

prestação de conta financeira  (contendo todas as notas fiscais ou recebidos referentes a 

pagamento de taxas do artigo submetido, com data posterior a assinatura do termo de 

compromisso) e o relatório que deve estar de acordo com o orçamento na proposta e em 

conformidade com estabelecido no Termo de Compromisso e demais normas da PRPGI. 

 

 

 

 

São Luís, 24 de setembro de 2012. 

 

 

 

 
 
 

Natilene Mesquita Brito 
 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

Instituto Federal do Maranhão 
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ANEXO I – TABELA 

 

PONTUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

CRITÉRIOS 

 

 

PESO 

 

 

QUANT. 

 

 

Nota 

(0-10) 

1. Qualidade Técnica da Proposta, conforme orientações 

do item 8.4 deste edital.  

5   

2. Contribuição científica, tecnológica, artística e cultural 

significativa para a área do conhecimento -  perspectiva 

de contribuição científica significativa ou de 

geração/melhoria de produto/processo com potencial 

significativo de agregação de valor.  

10   

3. Visibilidade do periódico 5   

4. Indexações registradas  5   

5. Classificação no QUALIS/CAPES 

A1 a A5 

B1 a B3 

 

20 

10 

  

6. Fator de impacto 

≥ 1,5 

≤ 1,5 

 

10 

5 

  

7. Análise do currículo Lattes do solicitante    

7.1 Publicação de artigos em jornais ou revistas de notícias 

 

0,5    

7.2 Publicação de resumos em congressos científicos e similares 1,0   

7.3 Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais de 

congressos e similares. 

2,0   

7.4 Artigos publicados em periódicos científicos internacionais 12   

7.5 Artigos publicados em periódicos científicos nacionais 8,0   

7.6 Participação como revisor de trabalho cientifico para publicação 2,0   

7.7 Coordenador de projeto de pesquisa e desenvolvimento 

aprovados por agencias de fomento( IFMA, CNPq e FAPEMA) 

1,0   

7.8 Membro de projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados 

por agencias de fomento ( IFMA, CNPq e FAPEMA) 

1,0   

7.9 Co-orientação de projeto de pesquisa de outros docentes do 

IFMA 

1,0   

SOMA TOTAL    
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ANEXO II 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

1. Identificação da Solicitação:  

1.1. Nome do pesquisador: 

1.2. Campus do pesquisador 

1.3. Grande área e subárea referente à publicação 

 

2. Título do artigo 

3. Título do Periódico 

4. Qualis do Periódico 

5. Indexação 

6. Fator de Impacto do periódico (caso tenha) 

 

7. Justificativa - (enfatizando a importância do artigo com no máximo 2 páginas).  

 

 

8. Orçamento - detalhado  e com no máximo 2 páginas 
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ANEXO III 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

 

 
(modelo) 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 
XXXXX(nome do solicitante), Professor/Orientador de projetos aprovados no 

PIBIC/PRPGI 2012,  Comprometo-me nos termos do Edital XX de xxxx de xxx,  

encaminhar a PRPGI/IFMA, o termo de submissão e prestação de contas referente      

ao artigo     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

São Luís, ___ de __________ de ______ 

_________________________________ 

(Assinatura do servidor) 

          Matrícula Siape:  

 


