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Avaliação e seleção das revistas científicas para integrar o Programa de 
Apoio às Publicações Científicas Periódicas da Prope/Unesp. 

 EDITAL Nº 14/13- Programa de Internacionalização da Unesp/Prope 
 

 1 – INTRODUÇÃO  
A Pró-Reitora de Pesquisa da UNESP, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a relevância da divulgação científica por meio da produção de 
periódicos nas diversas áreas do conhecimento, divulga: 
 2 – SELEÇÃO  
O Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da PROPe/UNESP 
destina-se a apoiar as publicações científicas periódicas, editadas no âmbito da 
Universidade. 
 
O apoio consistirá na dotação orçamentária da PROPe destinada às referidas 
publicações científicas periódicas on-line. 
 
Para viabilizar o processo seletivo, a Pró-Reitora designa a seguinte Comissão 
de Avaliação: 
 
I- Membros do Conselho Editorial de Publicações Científicas da UNESP (CEPC); 
 
II- Docentes pesquisadores na condição de pareceristas ad hoc para a avaliação 
de mérito da proposta. 
 
A Comissão de Avaliação tem por finalidade selecionar, dentre as publicações 
científicas periódicas on-line da UNESP, as que serão subsidiadas. 
 3 – BENEFÍCIOS  
O benefício do Programa corresponde ao pagamento de bolsa no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais) a cada três meses, totalizando o valor anual de 
R$ 12.000,00. Cada uma das revistas apoiadas poderá contar ainda, com 01 bolsista de apoio técnico para auxiliar nas atividades rotineiras para a 
preparação e editoração dos volumes. Esse bolsista receberá uma bolsa mensal 
no valor de R$ 580,00 (Quinhentos e oitenta reais) por 12 meses.  4 – PRAZOS  
ETAPAS DATAS 
Envio das propostas Até 15/05/2013 
Resultado maio de 2013 
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5 – DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 
 
Para inscrição no processo de seleção, o Editor/Responsável deverá encaminhar 
uma proposta contendo as seguintes informações: título da revista, editor 
responsável, histórico, área de abrangência, objetivos, normas de submissão e 
avaliação, estrato Qualis, fontes de indexação, apoios financeiros nos últimos 5 
anos e endereço da homepage da Revista e a análise crítica da evolução da 
revista nos últimos 5 anos (descrita no item 8 deste edital). 
 
A inscrição deverá ser solicitada por ofício do Editor, com ciência do Diretor da 
Unidade ou Campus Experimental e encaminhada para a PROPE – Reitoria aos 
cuidados de Alexandra e pelo e-mail: Alexandra@reitoria.unesp.br. 
 
Somente poderão se inscrever publicações periódicas on-line das Unidades e 
Campus Experimentais da UNESP cujo editor responsável pertença ao quadro 
funcional ativo da Universidade e que a Universidade esteja explicitamente 
referenciada no periódico.  
 6 – DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO  
Serão considerados para análise do periódico científico on-line os seguintes 
aspectos: gestão editorial, conteúdo, autoria, normalização, indexação em 
bases de dados e pontualidade da publicação. 
 
Na avaliação: 
 
- da Gestão Editorial serão analisados os seguintes aspectos que devem 
constar na homepage da revista: Comissão Editorial e um editor responsável; 
conselho Editorial Científico; Sistema de avaliação por pares e Critérios de 
arbitragem adotados pelo periódico; 
 
- de Conteúdo será considerada a contribuição do periódico para a sua área de 
abrangência; 
 
- de Autoria será avaliada a diversidade de origem dos colaboradores/autores; 
 
- da Normalização serão considerados os seguintes aspectos: legenda 
bibliográfica, ISSN, endereço de contato do periódico, normas de publicação 
bilíngüe adotadas pelo periódico, sumários, referências, afiliação institucional, 
resumos, palavras-chave, datas de recebimento e aceite dos textos; 
 
- do Expediente serão analisadas: a relação dos membros da Comissão 
Editorial e do Conselho Editorial e respectivas afiliações institucionais; relação 
das bases de dados, índices e bibliografias em que a revista é indexada e 
periodicidade; 
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- da Indexação será avaliada a inclusão da publicação em bases de dados 
nacionais e internacionais das respectivas áreas, bem como o histórico dos 
resultados Qualis/CAPES obtidos na área principal da publicação; 
 
- da Pontualidade serão apoiadas, somente as publicações que estejam 
cumprindo o cronograma de publicação relativa a sua periodicidade. 
 7 – DOS OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS 
 
O apoio que será dado aos periódicos selecionados neste edital deverá 
contribuir para a maior inserção deles no cenário internacional: publicação em 
inglês ou bilíngüe, incremento nos indicadores de citações (Fator de Impacto - 
Thomson Reuters, SCImago Journal & Country Rank), aumento de artigos com 
autoria ou coautoria internacional. 
 8 – ANÁLISE CRÍTICA 
 
Avaliação da evolução da revista nos últimos 5 anos: inclusão em bases de 
dados, cumprimento da periodicidade, taxa de artigos submetidos e rejeitados, 
endogenia no Conselho Editorial e  autores, Classificação Qualis CAPES. 
 9 – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
 
a - Os recursos financeiros serão oriundos da fonte de recurso PDI/Programa de 
Internacionalização da Unesp e serão disponibilizados pela Fundunesp, por meio 
de assinatura do Termo de Outorga entre o interessado e a Prope/Fundunesp; 
b - A aplicação do recurso deverá respeitar as normas de utilização e prestação 
de contas da Fundunesp; 
c -A bolsa de apoio técnico será implementada pela Prope/Aplo, mediante 
depósito mensal em conta bancária (Banco do Brasil – conta corrente 
individual); 
d – o bolsista não pode acumular outras bolsas de qualquer natureza e o 
recebimento da bolsa não implica em vínculo empregatício do bolsista com a 
Unesp; 
e – o repasse de recursos estará vinculado à publicação dos fascículos. Que 
deverá ser comprovado através do envio do link para acesso, para o e-mail: 
alexandra@reitoria.unesp.br. 
 10 – DISPOSIÇÃO GERAL 
 
Caberá à Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPe) resolver todos os casos omissos 
relativos à este edital. 
 


