
UNICAMP.br (http://www.unicamp.br/unicamp/)

Programa de Incentivo à Publicação em Revista de Alto Impacto
Segunda-Feira, 20 Março 2017. Por Sydnei Lucchesi...

Visando incentivar o aumento da qualidade das publicações indexadas de docentes/pesquisadores da Unicamp, a Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP), lança
nesta segunda-feira(20) o Programa de Incentivo à Publicação em Revistas de Alto Impacto.

O Programa, cuja criação foi autorizada pelo Conselho de Orientação do FAEPEX na reunião do dia 25/11/2016, será implementado na forma de um
Edital anual, premiando exclusivamente com recursos para a pesquisa, docentes e pesquisadores da Unicamp.

Informações sobre o Programa::

1) Podem se candidatar docentes e pesquisadores que publicaram artigos cientí cos no ano de 2015 em periódicos com índice de impacto maior ou
igual 6 (de acordo com Journal Citation Reports) e com endereço UNICAMP.

2) Será atribuído um prêmio máximo de até R$2.000,00 (dois mil reais) por publicação, até o máximo de 6 publicações por solicitante. Os recursos
poderão ser utilizados de acordo coma as Regras do FAEPEX (material de consumo, material para a pesquisa, pagamento de viagens, inscrições em
eventos cientí cos, etc).

3)  No caso de constar mais de um autor da Unicamp na publicação cará sob responsabilidade do solicitante a obtenção da anuência dos demais
autores, bem como a responsabilidade pela divisão dos recursos entre os autores e pela prestação de contas com a Funcamp.

4) O ano de 2015 foi tomado como base, pois os dados disponíveis nos bancos de dados internacionais já estão consolidados. O número total de artigos
é utilizado como base para o cálculo dos recursos alocados a esse programa.

5) O valor máximo pago por esse programa é de até de R$12.000,00 (doze mil reais) e corresponde ao valor máximo do benefício complementar pago
pela Fapesp.

Como se Candidatar:

O solicitante deverá enviar IMPRESSO à PRP - FAEPEX, o seguinte:

1)  Formulário preenchido disponível na página da PRP: https://www.prp.unicamp.br/faepex/pesquisa/auxPubAI/login_Sol_PAI.php
(https://www.prp.unicamp.br/faepex/pesquisa/auxPubAI/login_Sol_PAI.php)

2) Cópia da primeira(s) página(s) do(s) artigo(s) publicado(s);

3) Termo de Anuências dos autores, se for o caso.

 

Prazo para inscrição e envio de documentos para a PRP: 20/03/2017 a 19/04/2017

Prazo de utilização dos recursos: 12 meses

Regras para Relatório Técnico: Cópia da prestação de contas enviada à FUNCAMP.

 

 

Mapa do site (/pt-br/sitemap)

Entre em contato com a PRP (https://www.prp.unicamp.br/pt-br/contatos)

Não perca as últimas novidades!
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Site desenvolvido por Chuva Inc. (http://www.chuva-inc.com.br)

Insira seu e-mail aqui  enviar

(https://www.facebook.com/prpunicamp/)(https://twitter.com/prp_unicamp)

(https://www.linkedin.com/company/pr%C3%B3-
reitoria-
de-
pesquisa-
--

unicamp)(https://www.youtube.com/channel/UCI_Aqb8IrMbpbRoexdPhYcA)
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