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CHAMADA PÚBLICA PARA TRADUÇÃO DE ARTIGOS CIENTIFICOS/2013 

 
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação da UFRB, considerando que a 

publicação de artigos científicos em periódicos de elevado impacto é estratégia para 

visibilidade da UFRB, torna público este Edital visando o apoio para tradução de 

manuscritos em língua Portuguesa para o inglês e espanhol por empresa contratada pelo 

pregão 59/2012, para publicação em periódicos qualificados de circulação internacional. 

 

1. DOS OBJETIVOS DESTE EDITAL 

Este edital se destina ao pagamento de custos de tradução de manuscritos 

escritos na em língua Portuguesa para a língua inglesa e língua espanhola.  

Os manuscritos apoiados através deste Edital deverão ser submetidos para 

publicação em periódicos indexados pelas bases de dados ISI Web of Science 

(http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/) ou Scopus 

(http://www.scopus.com), que tenham fator de impacto, e classificados, 

preferencialmente, como A1, A2, podendo ainda ser B1, segundo os critérios do sistema 

Qualis da CAPES (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/). 

 

2. DAS DIRETRIZES PARA O APOIO 

As solicitações de apoio deverão ser encaminhadas diretamente pelo pesquisador 

ao GESTOR DE PESQUISA do Centro de Ensino onde encontra se lotado o 

pesquisador autor responsável pelo artigo. O gestor de pesquisa deverá encaminha as 

solicitações para a Coordenação de Pesquisa da PRPPG, dentro dos prazos do edital. A 

Coordenação de Pesquisa por meio de uma Comissão julgará as solicitações e 

apresentará o resultado final do edital.  

 

 

 



As solicitações deverão atender aos seguintes critérios: 

i. Os manuscritos para tradução deverão ser formatados segundo as exigências do 

periódico ao qual o manuscrito será submetido para publicação, de acordo com as 

normas de cada periódico; 

ii. O pesquisador responsável pelo encaminhamento da solicitação de apoio em resposta 

a este Edital deverá ser professor ativo da UFRB e figurar no manuscrito como “autor 

responsável”.  

iii. Para que os manuscritos sejam elegíveis para o apoio descrito neste Edital, os 

mesmos deverão ser submetidos para publicação dentro de, no máximo, 10 dias após a 

conclusão do(s) serviço(s) de tradução. 

 

3. DO MECANISMO DE APOIO 

Os recursos destinados a este Edital são responsabilidade da instituição, UFRB. 

 

4. DOS PRAZOS 

Calendário de prazos para participação no edital; 

 

OBS. Cabe ressaltar, que os artigos aprovados no edital, poderão ser apoiados com 

recursos financeiros para publicação em periódicos de alto impacto (A1, A2), se houver 

disponibilidade de recursos. 

Omissões deste Edital serão resolvidas pela PRPPG. 

 

Cruz das Almas, 12 de agosto de 2013 

 

Prof. Ana Cristina Fermino Soares 
PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Lançamento do Edital 12/agosto/2013 

Encaminhamento das Propostas ao Gestor 

de Pesquisa dos Centros de Ensino 

16/setembro/2013 

Encaminhamento para a Coordenação de 

Pesquisa 

17/setembro/2013 

Avaliação pela Comissão 17 a 24 setembro/2013 

Divulgação do Resultado Final 30/setembro/2013 


