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EDITAL 0202/ 2016 
Plano de Incentivo à Pesquisa (PIPEq) 

Publicação de Periódicos (PubPer-PU/CSP) 
 
 

A Pró-Reitoria de Pós-graduação da PUC/SP torna público, por meio do presente Edital, processo de 
seleção para auxílio à Publicação de Periódicos, com vigência em 2016. 
 
1. Finalidade 
Apoiar publicações eletrônicas de periódicos de natureza científica e acadêmica, vinculados à PUC/SP 
por meio do Portal de Periódicos da Universidade, que têm avaliação no sistema QUALIS/CAPES e que 
estejam de acordo com o estabelecido no Ato 01/2016, das Pró-Reitorias de Pós-Graduação, 
Graduação e Educação Continuada, que regulamenta a inserção e manutenção de periódicos no portal 
de revistas eletrônicas da PUC/SP.  
Incentivar a qualidade das publicações de periódicos de natureza científica e acadêmica geridos por 
docentes e/ ou grupos de docentes da PUC/SP. 
Incentivar a publicação de periódicos de natureza científico-acadêmica que veiculam pesquisa nas 
áreas de conhecimento em que atuam as unidades acadêmicas dos proponentes (Programas de Pós-
graduação, Faculdades e Departamentos) e que demonstram consistência epistemológica com tais 
unidades 
 
2.  Inscrição 
A inscrição deverá ser feita pelo próprio professor-editor na plataforma “Fluig” disponibilizada no site 
institucional, por meio do link http://fluig.pucsp.br, no período de 20 de abril de 2016 a 02 de maio 
de 2016. 
Não serão aceitas inscrições de professores que não tenham preenchido a ficha de inscrição 
completamente, ou seja, com todos os dados solicitados. 
Não serão aceitas  
 
3. Disponibilidade de Cotas 
Vinte (20) auxílios. 
 
4. Valor do Auxílio 
O valor do auxílio será de até R$ 4.000,00 por edição.  
Periódicos semestrais receberão até R$ 8.000,00 /ano e periódicos quadrimestrais receberão até R$ 
12.000,00/ano. 
 
5. Critérios de Seleção 
a) O presente Edital concederá auxílio para publicação de números/ volumes de periódicos datados de 
2015 e 2016, desde que publicados em 2016. 
b) O periódico para o qual se solicita auxílio deve ser publicado pelo Portal de Periódicos da PUC/SP.  
c) O periódico para o qual se solicita auxílio deve ter pelo menos três (3) anos de existência e estar 
atualizado no ano. 
d) O periódico para o qual se solicita auxílio deve ter avaliação Qualis na sua área de atuação principal. 
e) O periódico para o qual se solicita auxílio deve ser reconhecido por mérito e consistência 
epistemológica com a(s) área(s) de conhecimento da unidade proponente (departamento/ programa/ 
curso e faculdade). 
f) O professor-editor deverá ser portador do título de doutor, com contrato na PUC/SP por tempo 
indeterminado e com pelo menos 20 horas contratuais no semestre em que ocorrer a sua inscrição. 

http://fluig.pucsp.br/
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g) Serão considerados a avaliação QUALIS atualizada do periódico na sua área de atuação principal; o 
número de auxílios concedidos à unidade do professor-editor na presente modalidade; o histórico do 
periódico; a qualificação do periódico e o esforço editorial (número de artigos e periodicidade).  
 
6. Critérios de Prioridade de Seleção 
As inscrições serão avaliadas segundo os critérios de seleção estabelecidos neste Edital, observados 
também: 
- na eventualidade de se ultrapassar o número de auxílios disponível, serão priorizados os docentes e 
as unidades acadêmicas a que o periódico se vincula no semestre que não tenham usufruído do auxílio 
ou que tenham usufruído menos vezes; a qualificação do periódico, e o esforço editorial (número de 
artigos e periodicidade). 
 
7. Documentação   
O proponente deve selecionar o presente Edital na plataforma “Fluig”http://fluig.pucsp.br e deve 
preencher o Formulário de Inscrição com os dados solicitados: 
a) sua identificação (nome, número de inscrição na PUC/SP, departamento, faculdade) e endereço 
LATTES; 
b) identificação clara do periódico, a saber: título, ISSN, endereço eletrônico do periódico, área 
principal (ver Tabela CNPq), periodicidade, nome do Editor, número de volumes para os quais solicita 
auxílio,  
Deverão ser anexadas ao Formulário de Inscrição a seguinte documentação e informações:  
a) declaração de inscrição assinada e escaneada (ver Anexo 1); 
b) descrição da política editorial do periódico (não exceder 1 página); 
c) lista descritiva do corpo editorial do periódico (não exceder 1 página); 
d) projeto de publicação do(s) número(s)/ volume(s) para o(s) qual (is) se solicita auxílio, constando 
Sumário provisório do(s) volume(s)/ número(s) a ser(em) publicado(s) com seus respectivos autores, 
resumos e palavras-chave (até cinco); 
e) orçamento com previsão de gastos por edição e cronograma de execução da proposta, do qual 
devem constar as datas de publicação do(s) número(s) ou volumes para o(s) qual(is) se solicita auxílio. 
f) parecer de mérito sobre o periódico, emitido pela unidade de origem do periódico; 
g) aprovação, pelo Conselho da Faculdade de origem do periódico, da solicitação do auxílio.  
Não serão aceitas inscrições se ausente qualquer um dos itens acima. 
 
8. Procedimento de avaliação e de concessão 
As solicitações serão recebidas no âmbito da Pró-reitoria de Pós-Graduação, apenas por meio da 
plataforma “Fluig”. 
Só serão recebidas e aceitas as inscrições nos termos e nos prazos estabelecidos no presente Edital. 
A Pró-reitoria informará, apenas por meio do e-mail institucional do docente (xxxx@pucsp.br), a 
aceitação de sua inscrição no prazo de sete dias úteis a contar da data de sua inscrição. 
As inscrições não aceitas tecnicamente (com documentação/ informação incompleta ou inadequada 
ou, ainda, que não preencham os requisitos) serão devolvidas aos respectivos inscritos. 
Uma vez aceitas as inscrições, as respectivas propostas serão encaminhadas ao Conselho Técnico 
associado ao PIPEq, para apreciação e validação e, quando necessário, o Conselho poderá designar um  
parecerista para avaliação prévia das propostas. 
As propostas com encaminhamento de mérito positivo por parte do parecerista serão analisadas pelo 
Conselho Técnico. 
Em caso de haver propostas em número maior que os recursos alocados ou disponíveis, o Conselho 
Técnico proporá uma classificação de prioridades em consonância com o disposto no presente Edital. 

http://fluig.pucsp.br/
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O resultado final da avaliação será informado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, apenas por meio do 
e-mail institucional do proponente (xxxx@pucsp.br), no prazo previsto de 45 (quarenta e cinco) dias a 
contar da data da aceitação de sua inscrição. 
 
Em caso de concessão do auxílio, o professor-editor receberá informações acerca do montante de 
recursos alocados, o cronograma de liberação de auxílio e os prazos para prestação de contas. 
Os auxílios concedidos serão pagos em prazos coerentes com a previsão orçamentária e as condições 
de aprovação das solicitações. 
 
9. Prestação de contas 
No ato de liberação de recursos o professor-editor assinará um termo que atesta o recebimento do 
auxílio e seu compromisso de prestar contas, nos moldes previstos neste Edital e na plataforma “Fluig”. 
A prestação de contas deverá ser feita por meio da plataforma “Fluig” e todos os comprovantes dos 
gastos efetuados deverão ser anexados. 
Para efeito de comprovação acadêmica, o professor-editor compromete-se a enviar cópia do número/ 
volume do periódico quando de sua publicação.  
Caso haja atraso na publicação, o professor-editor deverá encaminhar, no prazo previsto de 
publicação, informação sobre os novos prazos de publicação, comprometendo-se a enviar a prestação 
de contas quando de sua publicação. 
Uma vez feita a prestação de contas, ela será avaliada no âmbito acadêmico e financeiro.  
Os relatórios aprovados receberão um “recibo de quitação”. 
Em caso de pendências, solicitar-se-á ao beneficiário as complementações julgadas necessárias. 
Ficará impedido de submeter nova solicitação o professor que não prestar contas de auxílios 
anteriores. 
 
10. Reconsideração 
Da decisão de indeferimento da concessão do auxílio, caberá pedido de reconsideração ao Conselho 
Técnico no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do indeferimento. 
O Conselho Técnico deverá apreciar o pedido e intimar o professor-editor acerca do resultado, apenas 
por meio de seu e-mail institucional (xxxx@pucsp.br), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 
da data do protocolo do pedido de reconsideração. 
 
 

 
 

São Paulo, 22 de março de 2016. 
 

 
 

Maria Amalia Pie Abib Andery 
Pró-Reitora de Pós-Graduação  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
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Anexo 1  
Edital Plano de Incentivo à Pesquisa (PIPEq) 

Publicação de Periódicos (PubPer-PUC/SP) – 2016 
 

 

Declaração de inscrição 

 

 

 

Eu (nome e número de inscrição na PUC/SP) ________________ _________________, professor(a) 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, submeto o projeto de publicação do (nome do 

periódico)  _____________ , referente aos (volumes/ números) _________________ nos termos do 

Edital Plano de Incentivo à Pesquisa (PIPEq)- Publicação de Periódicos (PubPer-PUC/SP) – 2016. 

 

 

 

_______________________     ______________________________ 

          Local e data              Assinatura 
 
 


