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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 

EDITAL Nº 022/PRPGP/UFSM, DE 14 DE MAIO DE 2010 
 

Programa Especial de Incentivo às Revistas Científicas  
“Pró-Revistas” 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria 
torna público o presente Edital de abertura de inscrições para concessão de auxílio 
para apoio às atividades de publicação de periódico científico do “Programa Especial de 
Incentivo às Revistas Científicas – Pró-Revistas” para revistas científicas editadas pela 
UFSM, visando o gerenciamento digital (“on line”) e consolidação dos mesmos.  

REQUISITOS DO SOLICITANTE 

1. Ser editor de um periódico da UFSM de caráter científico, conforme definido pela 
SciELO em sua página na internet: 

“ Caráter Científico: Os periódicos devem publicar predominantemente artigos 

originais resultantes de pesquisa científica e/ou significativas para a área específica 

do periódico. Os periódicos podem incluir outros tipos de contribuições, como artigos 

de revisão, comunicações, resenhas e estudos de caso, que não serão consideradas 

como artigos originais.”  

2. Ter a publicação “on-line” dos periódicos hospedada em site próprio; 

3. Se tratar de solicitação de periódico de caráter científico, vinculado a algum órgão 
da UFSM. 

4. Apresentar plano de metas anual para os próximos dois anos (2010/2011), que 
deverá incluir, obrigatoriamente: 

o o gerenciamento “on line” do periódico até 31 dezembro de 2010.; 

o a obtenção do localizador D.O.I (Digital Object Identifier) para os periódicos; 

o melhorias a serem introduzidas no sistema de determinação de composição 
do Corpo Editorial, escopo, periodicidade, duração, pontualidade, submissão 
e avaliação de artigos por pares, visando atingir os critérios para admissão na 
SciELO em um prazo máximo de dois anos (final de 2011).  Caso o periódico 
já preencha todos os critérios para inclusão e manutenção no sistema 
SciELO, o plano de metas deverá contemplar ações que levem à sua 
indexação no “Web of Science” ou ao aumento de seu fator de impacto 
medidos pelo SciELO e “Web of Science”. Ver documento integral de critérios 
para admissão na SciELO em: 
http://www.scielo.org/php/level.php?lang=pt&component=56&item=2 

5. Cada editor poderá submeter somente uma solicitação neste Edital. 
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DOS RECURSOS  

Os recursos destinados a este Edital serão R$ 100.000,00 (cem mil reais), procedentes 
do orçamento da UFSM. 

 DO CUSTEIO 

Cada solicitação deverá ser atendida de acordo com tabela abaixo, ou seguindo tal 
proporção, conforme a melhor classificação do periódico pelo sistema Qualis, da 
CAPES, em função da demanda qualificada.  

Tabela de concessões de auxílios do Programa Pró-Revistas 2010. 
Qualificação (em 2009) Recursos 

Qualis A Até R$ 15.000,00 
Qualis B1 e B2 Até R$ 12.000,00 
Qualis B3 e B4 Até R$   8.000,00 
Qualis B5 e C Até R$   5.000,00 

Classificação menor que C Até R$   2.000,00 

Os recursos de custeio poderão contemplar os seguintes elementos de despesa: 
material de consumo e serviços de terceiros, havendo a possibilidade de conversão de 
até 30% em material permanente, desde que tenha a finalidade de cadastro na base 
SEER. Diárias e passagens não são elementos de despesa financiáveis por este 
Edital. 
As despesas deverão ser executadas conforme calendário orçamentário da Instituição, 
no exercício corrente. 

DA BOLSA 
Poderá ser solicitada uma bolsa de assistência ao estudante por este edital no valor de 
R$ 200,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, no período de julho a dezembro de 
2010, dentro do limite de concessão previsto na Tabela de Concessões de Auxílios do 
Programa Pró-Revistas 2010. 
 

DA INSCRIÇÃO 

Período: 19/05/2010 até 31/05/2010. 

Local: Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. 

Documentos exigidos para inscrição: 
1.  Comprovante do melhor conceito do periódico junto ao sistema “Qualis” no ano 

de 2009; 
2. Ficha de Inscrição disponível na página da PRPGP na internet 

(http://www.ufsm.br/prpgp, no link “Pesquisa” – item “Pró-Revistas 2010”); 
3. Cópia assinada do plano de metas anual do corpo editorial para o período de 

2010-2011 (dois anos), conforme detalhado no item 4 dos “Requisitos do 
Solicitante”; 

4. Plano de aplicação dos recursos solicitados. 
5. Plano de atividades do bolsista (se houver solicitação). 
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6. Para periódicos classificados pela CAPES com conceito inferior ao conceito “C” 
pelo sistema Qualis no ano de 2009:  

a. Declaração de contrapartida financeira do órgão (Ex. Direção de Centro) 
ao qual o periódico está vinculado em, pelo menos, igual monta ao que for 
solicitado pelo editor do periódico neste edital. 

b. Dois últimos números do periódico (se disponível somente na forma 
impressa), para verificação do item 3 dos requisitos do solicitante. 

Seleção, Julgamento e Classificação: 

A Coordenadoria de Pesquisa da PRPGP será responsável pela conferência dos 
documentos exigidos no ato da inscrição. 

Em função do seu caráter eminentemente objetivo, a avaliação do mérito e julgamento 
será realizada no período de 07 a 08/06/2010, por uma Comissão de Avaliação 
nomeada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Tal Comissão avaliará a 
consistência, viabilidade e coerência dos planos de metas e de aplicação dos recursos 
com o PDI da PRPGP para o período 2010-2012, assim como, para os periódicos 
contemplados no ano de 2009, a adequação da aplicação de recursos e das metas 
atingidas dos planos de metas submetidos.  

A relação dos contemplados será divulgada em 10/06/2010, pela PRPGP. 

Será motivo de desclassificação o descumprimento de qualquer item deste Edital. 

DA AVALIAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO: 

O periódico beneficiado deverá instituir o gerenciamento “on line” do mesmo até 31 de 
dezembro de 2010 e apresentar, até 28 de fevereiro de 2011, um relatório e uma 
prestação de contas demonstrando a utilização dos recursos concedidos, conforme 
modelo disponibilizado na página da PRPGP, que deverá estar em conformidade com o 
plano de aplicação de recursos apresentado na submissão da proposta. O relatório 
deve se basear no plano de metas apresentado para a concessão inicial do auxílio, 
indicando as metas atingidas (ou não) e como a aplicação dos recursos repercutiu para 
a melhoria do periódico.  A não apresentação deste relatório, e/ou da prestação de 
contas, implicará no impedimento de novas solicitações para o periódico, mesmo que 
haja substituição do comitê editorial responsável. 

 

 
 
 

Manfredo Hörner  Carlos Alberto Ceretta 
Coordenador de Pesquisa e Inovação  Pró-Reitor Adjunto 

 


