
Edital Fadepe - 0112017 de Fomento aos Cursos Acadêmicos de Pós- 
Graduação Strícto Sensu da Universidade Federal de Juiz de Fora - 

Retificado 

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão - Fadepe, 
nos termos do art. 39,  inciso 1, letra b e inciso VI de seu Estatuto e, nos termos de seu 
Orçamento para o ano de 2017, aprovado por seu Conselho Curador, em reunião ordinária 
do dia 19/12/2016, por meio de seu Diretor Executivo, José Humberto Viana Lima Júnior, 
comunica a abertura do 1 2  Edital de Fomento aos Cursos Acadêmicos de Pós-Graduação 
Str/cto Sensu da Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF conforme o que segue: 

Descrição 

De modo a consolidar o papel da Fadepe como instituição indutora do processo de inovação 
no Estado de Minas Gerais e visando a qualificação e internacionalização dos cursos de 
Pós-Graduação Strícto Sensu da UFJF, de modo a promover o desenvolvimento e 
consolidação estrutural de referidos cursos, o presente edital tem por objetivo conceder 34 
(trinta e quatro) apoios financeiros aos Cursos Acadêmicos de Pós-Graduação Stricto Sensu 
da UFJF - Mestrado e/ou Doutorado. 

Nesse sentido, serão disponibilizados 34 (trinta e quatro) apoios, de modo que, cada um 
dos cursos de Mestrado e/ou Doutorado, das 3 (três) grandes áreas do conhecimento 
(Anexo 1), que tenham no mínimo 6 (seis) docentes permanentes, receba 1 (um) apoio. 
Caso não sejam contemplados todos os cursos acadêmicos em questão, os valores não 
utilizados serão posteriormente redirecionados a outro edital de fomento da Fadepe. 

O apoio será concedido conforme as rubricas discriminadas no Anexo li e ocorrerá na forma 
de disponibilização de R$8.000,00 (oito mil reais) para o/a Coordenador/a contemplado/a 
executar via Fundação ou mediante reembolso, conforme comprovação da despesa. 

Os recursos ficarão disponíveis ao/à contemplado/a pelo prazo que se faça necessário para 
a quitação do débito de publicação, desde que a submissão do trabalho seja comprovada 
dentro de 6 (seis) meses. Será possível uma prorrogação do prazo por período de até 60 
(sessenta) dias, desde que essa necessidade seja justificada e comprovada. 

Elegibilidade 

Para participar do presente edital, os/as docentes deverão comprovar os seguintes 
critérios: 

- ser professor/a Coordenador/a de um dos Cursos Acadêmicos de Pós-Graduação Strícto 
Sensuda UFJF, que possuam no mínimo seis docentes permanentes do quadro da 
U FJ F; 

- comprometer-se (Anexo III) de comprovar uma submissão de trabalho, por algum 
professor vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, preferencialmente em 
coautoria com aluno/a sob sua orientação- comprometer-se (Anexo !lI) a indicar o(s)/a(s) 
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docente(s) vinculado(s) ao Programa de Pós-Graduação Str/cto Sensu, que deverá(ão) 
comprometer-se, por meio de declaração própria (Anexo V), a comprovar uma submissão 
de trabalho, preferencialmente em coautoria com aluno/a sob sua orientação, para 
publicação em revista internacional classificada pela CAPES, pelo menos, como B1 em sua 
área de avaliação, conforme o Qualis Periódicas disponível na Plataforma Sucupira, 
considerando a última classificação de periódicos do quadriênio, sob pena de devolução, 
pelo beneficiário, dos valores pagos pela Fundação. 

Caso não haja indicação da equipe executara, o curso contemplado perderá o benefício. 

Restrições 

- Não serão aceitas solicitações/documentos fora dos prazos determinados neste Edital. 

- O/a candidato/a que enviar documentação incompleta será automaticamente excluído/a. 

- Não será permitida a troca de documentos depois de realizada a inscrição. 

- Será permitida apenas 01 (uma) submissão por docente, mesmo que este seja professor 
permanente em mais de um Programa. 

- Não serão aceitas as inscrições de membros da administração superior da UFJF, das 
Diretorias Executiva e de Radiodifusão da Fadepe, e, ainda, de seu Conselho Curador. 

Do resultado esperado 

Como resultado, o/a docente Coordenador/a do Programa de Pós-Graduação Str/cto Sensu 
deverá apresentar, em até 30 (trinta) dias, contados do término da vigência do programa 
de apoio, os comprovantes de submissão de trabalhos, por apoio, preferencialmente em 
coautoria com aluno/a sob sua orientação, para publicação em revista classificada pela 
CAPES, pelo menos, como Bi. Caso não haja a submissão exigida, o/a docente estará 
sujeito à devolução dos valores a ele/a disponibilizados. 

Dos critérios de julgamento 

Serão contemplados/as com o apoio, os/as docentes Coordenadores/as de um dos cursos 
dos Programas de Pós-Graduação Str/cto Sensu, que se inscreverem conforme as regras 
desse Edital. 

Para que haja distribuição dos recursos pelo/a Coordenador/a aos/às demais docentes 
vinculados/as ao seu Programa, serão observados os critérios estabelecidos pela própria 
UFJF, por meio da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. 

Da documentação necessária 
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Os/as interessados/as em participar do presente processo de fomento deverão encaminhar 
pessoalmente para a Gerência de Negócios e Comunicação da Fadepe, até às 16h do dia 
15 de agosto de 2017, a seguinte documentação: 

- Solicitação de inscrição (Anexo V) assinada; 

- Declaração de Compromisso (Anexo Dl) assinada; e 

- Cópia da ata da eleição como Coordenador/a do curso acadêmico ou 
declaração emitida pelo/a Diretor/a da Unidade Acadêmica ou pela Pró-reitoria 
de Pós-graduação e Pesquisa. 

A entrega deve ser agendada via e-mail para fernanda.silva@fadepe.org.br . 

Cronograma 

Publicação do Edital em 01108/2017. 

Período de inscrições de 0110812017, hora da divulgação, até 25/0812017, 16h. 

Divulgação do resultado em 28108/2017, até 17h. 

Apresentação da equipe executora, com compromisso firmado (Anexo V), da divulgação 
do resultado até 1110912017, 16h. 

Disponibilização dos apoios em 11/09/2017, mediante indicação da equipe executora. 

Qualquer alteração que se faça necessária será divulgada à comunidade acadêmica, pela 
Fadepe. 

Contatos 

Qualquer esclarecimento poderá ser feito com a Gerente de Negócios e Comunicação da 
Fadepe, Fernanda Silva, seguintes contatos: fernanda.siivacfadepe.org.br  ou 3231.2120, 
ramal 269. 

Juizde Fora, 31 de julho de 2017. 

José Humberto Viana Lima Júnior 
Diretor Executivo da Fadepe 
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Anexo II 

Discriminação do apoio - Rubricas 

Será disponibilizada a cada um(a) dos(as) contemplados(as) a quantia de 
R$8.000,00 (oito mil reais) para ser utilizada, por meio de solicitação de realização de 
despesa via Fadepe, conforme com as rubricas abaixo: 

1) Tradução/Revisão: Registra a utilização do recurso para a realização de 
despesas com tradução de trabalhos, para a língua estrangeira, ou revisão de tradução já 
realizada, a fim de possibilitar a publicação internacional 

2) Publicação: Registra a utilização do recurso para a realização de despesas 
inerentes às publicações de trabalhos em veículos internacionais, podendo ser tanto 
periódicos quanto capítulos de livros. 

O apoio disponibilizado pela Fundação será distribuído, pelo/a próprio/a 
contemplado/a, dentre as rubricas citadas. Estando, a distribuição, de acordo com 
proporção em que for de interesse do/a contemplado/a, das necessidades do Programa e 
de seus/suas respectivos/as professores/as. É possível ainda que os recursos sejam 
alocados em apenas uma ou duas das rubricas disponibilizadas. 
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Anexo III 

Declaração de Comprom isso - Coordenador 

Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), profissão, (RG), (CPF), (endereço profissional), 
comprometo-me indicar o(s)/a(s) docente(s) vinculado ao Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu, que deverá comprometer-se, por meio de declaração própria, a comprovar 
uma submissão de trabalho no prazo de 06 (seis) meses, preferencialmente em coautoria 
com aluno/a sob sua orientação, para publicação em revista internacional classificada pela 
CAPES, pelo menos, como 81 em sua área de avaliação, conforme o Qualis Periódicos 
disponível na Plataforma Sucupira, considerando a última classificação de periódicos do 
quadriênio, sob pena de devolução, pelo beneficiário, dos valores recebidos no âmbito do 
Edital Fadepe - 01/2017 de Fomento aos Cursos Acadêmicos de Pós-Graduação Stricto 
Sensuda Universidade Federal de Juiz de Fora, caso descumpra o compromisso assumido. 

Juiz de Fora, XXX de agosto de 2017. 
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Anexo IV 

Solicitação de Inscrição 

Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (RG), (CPF), (endereço profissional), 
na qualidade de Coordenador/a do (Programa), venho por meio do presente documento 
inscrever-me no Edital Fadepe - 0112017 de Fomento aos Cursos Acadêmicos de Pós-
Graduação Stricto5ensuda Universidade Federal de Juiz de Fora, a fim de internacionalizar 
o (curso). 

Juiz de Fora, XXX de agosto de 2017. 
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Anexo V 

Declaração de Compromisso - Docente 

Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), profissão, (RG), (CPF), (endereço profissional), 
comprometo-me a comprovar a realização de uma submissão de trabalho no prazo de 06 
(seis) meses, preferencialmente em coautoria com aluno/a sob minha orientação, para 
publicação em revista internacional classificada pela CAPES, pelo menos, como 131 em 
minha área de avaliação, conforme o Qualis Periódicos disponível na Plataforma Sucupira, 
considerando a última classificação de periódicos do quadriênio, sob pena de devolução 
dos valores por mim recebidos no âmbito do Edital Fadepe - 01/2017 de Fomento aos 
Cursos Acadêmicos de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, caso descurnpra o compromisso assumido. 

Juiz de Fora, XXX de agosto de 2017. 
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