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PROGRAMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA DA UNESP 

 

Edital 19/2013 – PROPe/PROPG 

 

1. Introdução  

Aos pesquisadores interessa que os resultados de suas investigações sejam divulgados e 

submetidos ao julgamento de seus pares. Quanto mais ampla a exposição desses resultados, 

melhor, porque: a) em muitos campos do conhecimento essa exposição é condição sine qua non à 

participação nos próprios processos de produção de ciência e tecnologia, conduzidos de forma 

cooperada e/ou mundializada; b) uma vez comprovados, validados e citados, esses resultados 

fundamentam a reputação de seus autores. Formalmente, o meio adequado para a divulgação e a 

validação referidas é o periódico científico, seja ele impresso ou eletrônico, desde que cumpra a 

função de registro primário, confiável e autorizado da ciência certificada e que, além disso, ofereça 

facilidades de acesso.  

2. Objetivos  

Favorecer a publicação de Artigos Científicos e de Revisão, Notas Prévias, Capítulos de livros e 

Relatos de Caso, resultantes de conhecimentos gerados na UNESP redigidos em língua estrangeira, 

em periódicos internacionais indexados classificados em bases de dados relevantes na área do 

conhecimento ou livros de importância na área de conhecimento a que se destina a difusão. O 

programa tem por meta melhorar a qualificação dos trabalhos finalizados antes de serem 

submetidos à publicação e melhorar a inserção das mesmas em periódicos de alta relevância na 

área. 

3. Estratégia  

O Programa financiará a redação, versão e correção de texto de manuscritos em inglês (máximo de 

2 trabalhos/ano/docente ou pesquisador) a serem submetidos a periódicos classificados como A2 

no QUALIS/CAPES e/ou com fator de impacto maior que 1.0 (máximo de 2 trabalhos/ano/docente 

ou pesquisador), bem como pagamento de taxas de publicação para artigos publicados em 

periódicos com mesma classificação. Ainda financiará pagamento de taxas de publicação de 

capítulos de livro em língua inglesa  com boa qualidade, ISSBN e editora internacional. 
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6. Benefícios  

Os recursos do Programa serão destinados à outorga de até R$1.300,00 para pagamento de 

Serviços de Terceiros prestados na versão ou revisão de texto do português para língua inglesa e 

pagamento de taxa de publicação mediante apresentação de Proforma Invoice e justificativa da 

qualidade do periódico ou livro a ser publicado.  O Programa atenderá no máximo duas 

solicitações anuais/docente. O pagamento do auxílio solicitado é feito diretamente da 

FUNDUNESP ao tradutor/revisor ou à revista a qual o trabalho será publicado. 

7. Escolha do tradutor/revisor 

Em cada caso, a escolha do profissional/empresa que se encarregará da versão ou revisão do 

trabalho a publicar é de exclusiva responsabilidade do docente/pesquisador interessado.  

Observação: Os recursos do Programa de Internacionalização de Pesquisa da UNESP não poderão 

ser destinados para ressarcir docente-pesquisador que tenha efetuado algum desses pagamentos.  

8. Compromissos do beneficiário  

1. No caso de pagamento de taxa de publicação, o beneficiário deverá enviar à FUNDUNESP a 

Invoice emitida pela revista, no valor previamente estabelecido pela PROPe.  

2. No caso de tradução e/ou revisão, o beneficiário deverá enviar à PROPe, assim que lhe chegue 

às mãos, o aviso ou protocolo expedido pela entidade responsável pela edição do periódico e, no 

caso de capítulo de livro, aviso ou protocolo expedido pelo editor e/ou organizador da obra.  

3. Em qualquer caso, é obrigatório o envio de cópia do trabalho publicado 15 dias após a 

publicação do mesmo.  

4. SOLICITAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

Para solicitar o enquadramento, docentes-pesquisadores deverão inscrever-se exclusivamente de 

forma online, pelo endereço http://prope.unesp.br/sisprope 

Os seguintes documentos deverão ser preenchidos e anexados: 

I - Formulário de Inscrição do edital online; 

II- Anexar cópia do texto para versão ou revisão da língua inglesa, com justificativa da 

importância da publicação e qualidade do periódico a ser submetido; 

III- Anexar cópia do artigo aceito para publicação com respectiva carta de aceite, e 

Proforma Invoice  quando solicitação de pagamento de taxa para publicação;  

http://prope.unesp.br/sisprope
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IV-  Anexar Currículo Lattes do proponente nos últimos 03 (três) anos; 

Uma comissão indicada pelas PROPe e PROPG procederá a conferência  dos documentos e 

a análise de mérito e, por fim, deliberará sobre a solicitação. Obs: A solicitação de 

enquadramento com documentação incompleta não será analisada 

 

5. PRAZOS 

As solicitações de enquadramento no Programa devem seguir o cronograma: 

Envio das propostas: Fluxo contínuo 

 

6. LIBERAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

I- Os recursos financeiros serão oriundos da Fonte de Recurso PDI/Programa de 

Internacionalização UNESP/PROPe/PROPG e serão disponibilizados pela FUNDUNESP e 

gerenciados pelo coordenador, por meio de assinatura de Termo de Outorga entre o interessado e a 

PROPe/PROPG/FUNDUNESP. 

II- A aplicação de recurso deverá respeitar as normas de utilização e prestação de contas da 

FUNDUNESP. 

III- O número de solicitações aprovadas está limitado ao valor dos recursos financeiros 

disponibilizados no orçamento anual da Pró-Reitoria de Pesquisa destinada a Ação. 

 

 

8. DISPOSIÇÃO FINAL 

Os casos omissos serão resolvidos pela PROPe/PROPG. 

 


