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CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PUBLICAÇÃO 

 

A Secretaria da Coordenação do Programa de Pós-Graduação Nutrição em Saúde Pública receberá 
manuscritos aceitos para publicação em revistas científicas arbitradas para concessão de auxílio à 
publicação (page charges) até o limite de verba disponível para esta atividade. O manuscrito deverá versar 
sobre tema estritamente relacionado à tese ou à dissertação, abrangendo atuais pós-graduandos e 
egressos dos últimos cinco anos. O pós-graduando ou egresso deverá figurar como primeiro autor do 
manuscrito, em coautoria com seu orientador. Solicita-se atenção às seguintes condições: 

 

1. O pagamento será feito por ressarcimento. Para tanto o solicitante deverá apresentar: 

 Formulário para solicitação de reembolso; 

 Documentação comprobatória de aceitação do trabalho;  

 Comprovante de pagamento de taxa de publicação, como cópia da fatura do cartão de crédito quitada ou 
de outra forma de pagamento utilizada (boleto bancário, transferência bancária) que conste o pagamento 
em parcela única; 

 Cópia do CPF e do RG do responsável pelo pagamento; 

 Folha de rosto do manuscrito, em que conste o título e a autoria 

 
2. O teto fixado para o auxílio à publicação é de até 2.000,00 reais por manuscrito, sendo um por ano por 
pós-graduando ou egresso. 

 

3. O recebimento do auxílio aprovado estará condicionado à assinatura do Recibo Modelo A da CAPES, 
documento preenchido pela secretaria, necessário para prestação de contas de uso da verba PROEX. No 
referido recibo serão declarados o beneficiário do auxílio, o Programa de Pós-Graduação Nutrição em 
Saúde Pública (AUXPE - PROEX – 1228/2020, Processo nº 23038.006462/2020-61), valor e a descrição do 
produto do auxílio. 

 

4.  A publicação deverá ser informada à secretaria do PPGNSP, com envio da referência completa do artigo. 

 
A documentação necessária para solicitar o auxílio deverá ser encaminha em forma eletrônica para o email 
ppg.nutrifsp@usp.br. O reembolso e a assinatura do Recibo A serão feitos presencialmente, em data e 
horário agendados pela secretaria do PPGNSP.  
 
São Paulo, 08 de julho de 2020 
 
 
Patrícia Constante Jaime 
Coordenadora do Programa 
 

mailto:ppg.nutrifsp@.usp.br

