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Memorando Circular n.º 005/2019/PPGEF 

 
 

Em 23 de abril de 2019. 
 
 

Aos Docentes do PPGEF/UFSC 
 

 
Assunto: Recursos financeiros para taxa de publicação de artigos junto ao PPGEF 
 
 
 Senhores Docentes, 

 

 O processo de solicitação de apoio financeiro à taxa de publicação de artigos 

científicos em periódicos de estratos superiores (A1 e A2) de docentes junto ao PPGEF deverá 

ocorrer até a primeira semana de dezembro do ano corrente, antecedendo o período de prestação 

de contas, previsto para dezembro. 

 Para concessão do apoio é exigido pelo PPGEF que no manuscrito haja presença 

de: 

a) pelo menos um docente do PPGEF entre as autorias; 

b) pelo menos um discente ou egresso do PPGEF entre as autorias; 

c) constar no financiamento o apoio da CAPES/PROEX. 

 O apoio deverá ser solicitado por e-mail (ppgef@contato.ufsc.br), com envio dos 

seguintes documentos: 

a) envio do formulário disponível no site do PPGEF preenchido; 

b) envio de uma cópia do manuscrito a ser publicado e a Carta de aceite do periódico; 

c) anexar o documento comprobatório do valor da taxa de publicação do artigo. 

 Após aprovação da Comissão de Gestão, o requerente receberá um e-mail 

confirmando a concessão do apoio. 

   Com relação à quantia a ser liberada para este fim, este ano o Programa 

disponibilizará um total de 16,7% do financiamento existente do PROEX (R$ 116.233,92 + R$ 
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45.471,90 = R$ 161.705,82), o que corresponde a uma quantia de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil 

reais).  

   Considerando que em 2019 o quadro de docentes efetivos credenciados no PPGEF 

é de 27 (vinte e sete), cada professor terá disponível um total de R$ 1.000,00 (mil reais) para ser 

gasto com taxas de publicação de artigos científicos em periódicos de estratos superiores (A1 e 

A2) em 2019. IMPORTANTE: o valor deverá ser gasto em 2019, ou seja, não acumulará 

para o ano subsequente. 

   Em relação à Prestação de Contas junto ao PPGEF, o docente deverá apresentar os 

documentos listados abaixo com brevidade (até trinta dias após aprovação da proposta). Somente 

após enviar por meio eletrônico (ppgef@contato.ufsc.br), em formato PDF esses documentos, 

devidamente assinados, e entregar a versão impressa (somente Recibo), o docente receberá por 

reembolso (cheque nominal) a quantia despendida para este fim: 

a) Cópia da Invoice em nome do professor ou Nota fiscal (Beneficiária: Kelly Samara da 

Silva/PROEX nº: 23038.000932/2018-68 CPF 027488724-01), se for o caso; 

b) Cópia da Fatura do Cartão de Crédito; 

c) Comprovante de pagamento da fatura do cartão de crédito; 

d) Recibo Modelo A preenchido, disponível no site do PPGEF 

(http://ppgef.ufsc.br/auxilio-a-elaboracao-e-publicacao-de-artigos-cientificos/). 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 


