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Aprovação – 5ª Sessão Ordinária da CCP, em 04 de junho de 2020. 

 

AUXÍLIO À PUBLICAÇÃO – Segunda chamada 

Edital de incentivo à internacionalização de publicações de docentes e discentes  

Recursos do Programa de Excelência Acadêmica – PROEx/Capes 

 

Com os objetivos de incrementar a internacionalização das publicações conjuntas de docentes e 
discentes do PPG-SP e de diminuir a variação da produção qualificada entre os orientadores, a CCP do 
PPG-SP torna público o presente edital. 

Serão financiados até 8 artigos, num valor de até R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada; deste montante 05 
(cinco) serão destinados a publicações de orientadores que possuam menos de 600 pontos em 
publicações contabilizadas entre janeiro de 2017 e a data do pedido e 03 (três) àqueles com pontuação 
superior. O apoio será efetuado na forma de reembolso, com apresentação do invoice do periódico.  A 
publicação de livros e capítulos de livros deverá ser incluída nos cálculos.  

O cálculo dos pontos deverá ser feito considerando a lista Qualis (periódicos e livros) da Saúde Pública, 
em vigor no quadriênio passado. Quando a nova lista oficial de classificação de periódicos for 
disponibilizada pela Coordenação da Área da Saúde Coletiva da CAPES, automaticamente esta passará 
a ser usada como referência para os cálculos.  

   

1. Condições para solicitação: 

I. Produção conjunta de orientadores com discentes do PPG-SP ou egressos do PPG-SP titulados 
a partir de 01º de junho de 2016. 

II. A revista deverá estar classificada, pela área de Saúde Coletiva da Capes, em estrato A1 e A2 
(classificação quadriênio anterior) ou em estrato A1, A2 ou A3 quando a nova classificação 
CAPES periódicos for liberada.  

III. Não havendo classificação nessa Área, a CCP indicará classificação equivalente. 

IV. A publicação deverá ser internacional, open access  e  o artigo deve ter garantia de publicação 
até novembro de  2020. 

V. A revista deverá possuir INVOICE, que deverá ser emitido após aprovação do apoio financeiro 
pela coordenação do PPG-SP, em nome do solicitante. 

Os artigos serão financiados por ordem de chegada até o limite financeiro de R$64.000,00 (cento e 
vinte mil reais) ou até a data de 31 de agosto de 2020, o que acontecer primeiro. 

2. Documentos para solicitação (enviar pelo e-mail apoio.ppg.saudepubli@fsp.usp.br): 

I. Requerimento disponível no link http://www.fsp.usp.br/pos/formularios/;  

II. Comprovante da revista com aceite para publicação;  

III. Folha de rosto do manuscrito, em que conste o título, a autoria e o resumo do artigo;  

IV. Folha com a produção detalhada e a pontuação do docente solicitante. 

3. Este Edital não interrompe os auxílios à publicação e de tradução vigentes. 

Obs.: O reembolso será efetuado, com cheque em nome do solicitante, em até 10 dias após a apresentação 
do INVOICE, conforme instruções acima. O solicitante deve se comprometer a depositar o cheque em até 
10 dias após o recebimento do mesmo. 

 

São Paulo, 05 de junho de 2020. 
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