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O Programa de Pós-Graduação em Administração, Curso de Mestrado Acadêmico em 

Administração da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), abre Edital de apoio à 

publicação da produção acadêmica produzida pelos professores, alunos e egressos do Programa. 

 

1. OBJETIVO:  
Em conformidade com a política de avaliação da CAPES, o Edital busca incentivar a qualidade 

da produção intelectual de discentes e egressos, apoiando a publicação científica em periódicos 

classificados no Qualis da Área como A1, A2, A3 ou A4, editados em língua estrangeira, que 

contribuam com a ampliação da qualidade do Programa de Pós-Graduação em Administração 

da FURG.  

 

2. ELEGIBILIDADE  
2.1. Poderá submeter proposta de solicitação de apoio qualquer docente (permanente, 

colaborador ou visitante) vinculado ao PPGA.  

2.2. O artigo deve ser escrito em coautoria com aluno de mestrado ou egresso do Programa.  

2.3. O artigo deverá ser, preferencialmente, resultado de alguma dissertação de Mestrado do 

Programa.  

2.4. Terão preferência os artigos com maior potencial de impacto na produção intelectual do 

Programa, podendo ser indicado como os 10 melhores produtos do PPGA. 

 

2. ITENS FINANCIÁVEIS  
Os recursos do Edital serão destinados somente ao pagamento de serviços de tradução e revisão 

de artigos em língua estrangeira, de acordo com a disponibilidade de recursos. O Programa 

financiará, em regime de coparticipação, de 50% a 100% do serviço de tradução e revisão de 

cada artigo selecionado, conforme o número de propostas encaminhadas e a disponibilidade de 

recursos oriundos do PROAP e de pagamento de GRU ao PPGA. 

 

3. DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS ITENS FINANCIÁVEIS  
A execução dos recursos deverá ocorrer a partir do mês de fevereiro de 2021, até que estes 

sejam esgotados, devendo os artigos serem submetidos pelos interessados até o dia 31/01/2022. 

Após o encerramento das submissões, os artigos serão analisados pelo Colegiado do PPGA e 

encaminhados para orçamento.  

 

4. DA SUBMISSÃO DOS PEDIDOS  
4.1. Os pedidos de apoio deverão ser encaminhados, exclusivamente, por correio eletrônico à 

Coordenação do Programa: ppga.coordenacao@furg.br  

4.2. Para encaminhamento dos pedidos, deve ser enviada a ficha de inscrição do Anexo 1, com 

a assinatura do docente, e o artigo a ser revisado na extensão .doc ou .rtf. 



5. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS AO EDITAL  
5.1. Serão apoiados os artigos encaminhados por docente vinculado ao PPGA/FURG, em 

coautoria com mestrando ou egresso do Programa, preferencialmente resultantes de dissertação 

de mestrado.  

5.2. O limite dos apoios está condicionado aos recursos disponíveis para este Edital.  

5.3. Procurar-se-á atender as propostas submetidas que, no seu conjunto, incluam o maior 

número de docentes, alunos e egressos, de modo a impactar a produção intelectual do Programa 

como um todo e não especificamente de um ou outro docente. 

 

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS  
O professor solicitante será responsável pela seguinte prestação de contas do benefício recebido 

do Programa:  

6.1. Encaminhar à Coordenação do PPGA, por meio do correio eletrônico informado no item 

4.1, o comprovante de envio do manuscrito submetido, expedido pela entidade responsável pela 

publicação, até o final de 2022;  

6.1.1. O comprovante da submissão pode ser a cópia de envio do artigo no e-mail do periódico, 

print screen da página da submissão ou declaração do periódico.  

6.2. Informar à Coordenação do Programa, sempre que solicitado, a situação da publicação 

submetida.  

 

7. DOS CASOS OMISSOS  
Eventuais situações não contempladas neste Edital serão decididas pela Coordenação do PPGA.  

 

Rio Grande, 22 de dezembro 2021. 

 

Guilherme Lerch Lunardi 

Coordenador do PPGA/FURG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

http://www.ppga.furg.br 

 

 

ANEXO 1 

 
EDITAL N. 07/2021- PPGA/FURG 

Programa de Apoio à Publicação da Produção Acadêmica 

Dados de identificação: 

Autores 
Vínculo institucional 

(estudante ou professor e instituição) 

  

  

  

  

  

  

E-mail para contato: 

Telefone: 

Nome do periódico: 

Indicação de profissional(is) para a revisão do artigo (opcional): 

 

Tipo de revisão 

( ) inglês britânico ( ) inglês americano ( ) espanhol  ( )  outro___________________ 

Qualis ou fator de impacto: 

(   ) A1       (   ) A2       (   ) A3     (   ) A4 

Data do encaminhamento e assinatura: 

 

 

  

http://www.ppga.furg.br/

