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COMUNICADO 01/2022 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas e 
Segurança Social – PPGGPPSS em atendimento as deliberações da Comissão designada 
pela Ordem de Serviço Nº 003/2022- PPGGPPSS composta pelos servidores docentes 
Daiane Loreto de Vargas e Alexandre Américo Almassy Júnior e pelo representante 
discente do Colegiado/PPGPPSS Jucarlos Alves Santos, responsável por coordenar, sob 
a presidência da primeira, o processo de acolhimento e seleção de textos de autoria da 
Comunidade do PPGGPPSS para atendimento do Edital 01/2022 da PPGCI, disponível em 
https://www.ufrb.edu.br/ppgci/images/documentos/Editais/apoio-a-textos 
cientificos/Edital_Interno_PPGCIUFRB_012022__traducao_e_revisao_texto_cientficos.
pdf) COMUNICA:  
 
O Edital 01/2022 da PPGCI estabelece cotas para apoio a tradução e revisão de textos 
científicos para lingua inglesa; revisão de tradução de de textos em língua inglesa e 
revisão de textos em língua portuguesa, conforme o quadro abaixo:  

 

 
 

Para organizar a seleção dos trabalhos de autoria da comunidade acadêmica do 
PPGGPPSS a Comissão esclarece que serão adotados os seguintes critérios de 
prioridade, caso o número de submissões ultrapasse a cota estabelecida pelo Edital 
01/2022: 
 

1) Garantia de acolhimento de produções das três linhas de pesquisa do Programa;  
2) Produção conjunta de docentes, egressos e discentes ativos; 
3) Produção conjunta de docentes e egressos; 
4) Produção conjunta de docentes e discentes ativos do Programa proveniente de 
componentes curriculares; 
5) Produção conjunta de docentes e discentes ativos porém não proveniente de 
componentes curriculares; 
6) Produção de autoria apenas de discentes ativos do Programa; 
7) Produção de autoria apenas de docentes do Programa. 
 
Em razão da necessidade de fortalecimento do critério de publicações em periódicos 
científicos para o processo avaliativo do Programa, somente serão acolhidos textos 
relativos a modalidade artigos. O  processo de definição dos textos selecionados dará 
prioridade à trabalhos inéditos e com pretensão de submissão à periódicos que possuam 
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Qualis nos dois extratos superiores para a área de Ciência Política e Relações 
Internacionais da CAPES.  
 
Os textos devem ser enviados até o prazo máximo de 18/04/2022, para o e-mail: 

Ao enviar o texto o/os autor/es devem indicar o que estão 
pleiteando do Edital 01/2022 da PPGCI: tradução para a língua inglesa, revisão de tradução 
para a língua inglesa ou revisão de português, sendo possível solicitar mais de uma opção. 
Também deverão indicar se a produção é proveniente de atividade de componente 
curricular do Programa ou não. 
 

Em caso de duvidas orienta-se o envio de email para mp_gppss@ccaab.ufrb.edu.br 
 
 

Cruz das Almas, 07 de março de 2022. 
 


