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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

(PPGCEM) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no uso das suas atribuições legais 

e regimentais e a partir da aprovação em reunião de colegiado do dia 18 de fevereiro de 

2020, resolve abrir chamada para concessões de revisão de textos científicos em inglês 

para o ano de 2020. 

 

1. Informações Gerais 

1.1. Objetivo 

Este edital objetiva auxiliar docentes do PPGCEM na redução do tempo médio necessário 

para a efetivação de suas publicações visando projetar os docentes e discentes no cenário 

internacional, disponibilizando recursos para a revisão do idioma inglês em artigos 

científicos, a qual será realizada 

por empresa contratada pela UFPel para este fim. 

1.2. Elegibilidade 

Para a submissão de propostas de solicitação de apoio deverão ser atendidas as seguintes 

condições: 

1.2.1.Quanto ao proponente: 

a) Ser docente permanente ou colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Materiais da UFPel. 

b) Possuir registro no identificador ORCID (https://orcid.org/). 

1.2.2. Quanto ao texto científico a ser revisado: 

a) deve ser caracterizado como artigo científico, ou review; 

b) O proponente deverá ser um dos autores do artigo; 

c) O discente, junto com o discente do PPGCEM; 

d) O artigo deverá ter obrigatoriamente como autor um (1) aluno ou egresso Do PPGCEM. 

Para efeito deste edital serão considerados egressos aqueles alunos que defenderam sua 

dissertação ou tese de janeiro de 2016 até a data de submissão do pedido. 

1.2.3. Quanto ao meio de divulgação da produção científica: 

a) Os artigos científicos deverão ser enviados para publicação em periódicos com 



classificação Qualis/CAPES(vigente na data de solicitação) nos estratos A1, A2 ou B1 na 

Área de Materiais ou fator de impacto acima de 0,5. 

 

1.3. Apresentação da Proposta: As propostas deverão ser enviadas via SEI para o 

PPGCEM, contendo: a) a ficha de inscrição (ANEXO I); b) cópia do artigo a ser revisado, em 

idioma inglês; c) Caso o artigo não tenha ainda sido aceito: 3 orçamentos de revisão de 

texto, com CNPj e assinados de acordo as normas da PRPPGI bem como certidões de 

regularidade fiscal do CNPJ com o orçamento de valor mais baixo 

(https://wp.ufpel.edu.br/numat/nucleo-de-material/certidoes/); d) Caso o artigo não tenha 

ainda sido aceito: parecer de um docente/pesquisador (com título de Doutor, Membro 

permanente de um programa de pós-graduação), externo que não faça parte do trabalho e 

que ateste que o trabalho tem condições de ser submetido na revista que está sendo 

proposta na ficha de inscrição. E) Caso o artigo já tenha sido aceito: enviar comprovante de 

aceite, além de comprovantes de custos com pagamento de taxas da do jornal e ou com 

correções.  

 

2  Itens Financiáveis 

Os recursos deste Edital são oriundos dos recursos próprios do PPGCEM e serão 

destinados ao pagamento de serviços de correção (revisão básica) do idioma inglês em 

artigos científicos. Serão revisados até no máximo 5 artigos científicos, no valor máximo de 

R$350.00 (trezentos e cinquenta reais).  Para eventuais artigos já aceitos, pagamento de 

taxas de publicação. O “ressarcimento” ao docente/aluno será via rubricas legais como por 

exemplo: Material de consumo de laboratório (acompanhados dos devidos orçamentos de 

acordo as regras da CAPES), Diárias trabalhos de campo (só permitido depois do retorno a 

normalidade da UFPEL), Material Permanente para pesquisa (desde que exista rubrica). 

 

3. Condições de Concessão do Benefício 

a) Cada docente proponente poderá, na vigência do presente Edital, receber apoio para 

apenas uma solicitação de revisão; 

b) O apoio a ser concedido se limitará a prestação do serviço de correção, ou seja, não será 

autorizado pagamento adicional para outros serviços, como revisão do texto científico após 

reformulações e/ou da carta resposta ao editor; 

c)Eventuais pedidos futuros serão atendidos desde que sejam disponibilizados mais 

recursos. 

4. Cronograma 



O presente Edital será operacionalizado por meio de modalidade de fluxo contínuo, a partir 

da data de sua publicação. O prazo de submissão dos pedidos de revisão encerrará no dia 

06/04/2020 ou ao chegar no limite de 5 revisões submetidas e aprovadas, o que ocorrer 

primeiro. 

5. Prestação de Contas 

O docente, cuja solicitação for aprovada, será responsável pelas seguintes prestações de 

contas do benefício recebido: 

a) Enviar uma cópia do comprovante de submissão do texto científico para publicação no 

periódico informado no formulário de inscrição, em até no máximo 30 (trinta) dias após o 

recebimento do texto revisado, em formato .PDF, via SEI, para o PPGCEM, no mesmo 

processo em que foi feita a submissão; 

b) Após a publicação, o docente deverá encaminhar ao PPGCEM via SEI uma cópia em 

formato .PDF da publicação (separada), no mesmo processo em que foi feita a submissão; 

c) No caso de o trabalho não ser aceito para publicação na primeira submissão, o 

beneficiário do recurso se compromete a submeter o manuscrito para outro(s) meio(s) de 

divulgação previsto(s) nos moldes deste Edital. 

1.2.3). Ao efetuar a nova submissão, deverá encaminhar ao PPGCEM via SEI uma cópia no 

formato PDF do comprovante de recebimento do manuscrito por parte do outro periódico 

científico ou editora, no mesmo processo em que foi feita a submissão. 

O não cumprimento de qualquer um dos termos da prestação de contas resultará na 

condição de inadimplência do proponente junto ao PPGCEM, o que poderá resultar na 

impossibilidade de participação em futuros editais, de igual objeto ou não. 

6. Disposições Gerais e Finais 

A qualquer momento, o PPGCEM poderá cancelar o presente Edital, por motivos 

impeditivos a sua continuidade. 

O presente Edital e seu anexo encontram-se disponíveis na página eletrônica:  

 

Pelotas, 27 de março de 2020. 

 

Prof. Dr. Neftalí Lenin Villarreal Carreño 

Coordenador do PPG em Ciência e Engenharia de Materiais 



ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA EDITAL DE 

REVISÃO DE ARTIGOS EM LÍNGUA INGLESA 

  

Nome do Solicitante   

E-mail   

Título do Artigo   

Já foi aceito? (S/N)  

Modo de pagamento do recurso  

Nome completo dos autores PPG/Instituição 

Ocupação 

(docente, estudante de PPG, graduação, etc.) 

1:     

2:     

3:     

4:     

5:     

6:     

      

Título da Revista Qualis 
Área de 

Avaliação 

Fator 

de 

Impacto  

(JCR) 

        

 

Enviar via SEI, em formato PDF, junto ao restante da documentação: 

 

Caso o artigo não tenha ainda sido aceito: 

- cópia do artigo a ser revisado, em idioma inglês;  

- 3 orçamentos de revisão do artigo, com CNPj e assinados de acordo as normas da PRPPGI, bem 

como certidões de regularidade fiscal do CNPJ com o orçamento de valor mais baixo 

(https://wp.ufpel.edu.br/numat/nucleo-de-material/certidoes/);  

- parecer de um docente/pesquisador (com título de Doutor, Membro permanente de um programa de 

pós-graduação), externo que não faça parte do trabalho e que ateste que o trabalho tem condições 

de ser submetido na revista que está sendo proposta na ficha de inscrição 

Caso o artigo já tenha sido aceito: 

- cópia do artigo a ser revisado, em idioma inglês;  

- comprovante de aceite; 

- comprovante de pagamento dos custos; 



- em caso de reembolso via material de consumo: enviar 3 orçamentos, com CNPj e assinados de 

acordo as normas da PRPPGI, bem como certidões de regularidade fiscal do CNPJ com o orçamento 

de valor mais baixo (https://wp.ufpel.edu.br/numat/nucleo-de-material/certidoes/). 

- em caso de reembolso via diárias para professor ou aluno: comprovante de aceite ou convite para 

participação em congresso/evento/atividade acadêmica. A viagem precisa ocorrer ainda no ano de 

2020. 

 

https://wp.ufpel.edu.br/numat/nucleo-de-material/certidoes/

