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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

 

Edital 02/2018 – Custeio de Publicação Internacional 

  

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica (PPgCO) da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), FAZ SABER que, em função da prorrogação do prazo do Edital Fadepe - 01/2017, no período de 26 

de março de 2018 a 25 de abril de 2018, estarão abertas as inscrições para solicitação de custeio para tradução, revisão de texto 

ou publicação de artigos científicos. 

 

I – Objetivo: 

Distribuir os recursos obtidos pelo PPgCO com o Edital Fadepe - 01/2017 de Fomento aos Cursos Acadêmicos de Pós-graduação 

Stricto Sensu da UFJF, buscando incentivar publicação de resultados de pesquisas realizadas no PPgO em periódicos 

internacionais da Área de Odontologia. 

 

II – Recursos e Itens Financiados: 

Serão destinados ao custeio que trata este Edital o valor de R$ 8.000,00 (oito mil Reais) provenientes do Edital Fadepe - 01/2017 

de Fomento aos Cursos Acadêmicos de Pós-graduação Stricto Sensu da UFJF. 

Os recursos serão disponibilizados para pagamento de serviço de PESSOA JURÍDICA referente à: 

 - Tradução de texto científico para língua estrangeira; 

 - Revisão de texto científico; 

- Taxa de publicação de artigo em periódico internacional. 

O valor de custeio será limitado à R$ 500,00 (quinhentos Reais) por docente. 

Os valores serão disponibilizados através reembolso por depósito na conta corrente do(a) docente solicitante. 

 

III – Solicitações: 

As solicitações deverão ser feitas na Secretaria do PPgCO, na Faculdade de Odontologia da UFJF, Campus da UFJF, Juiz de Fora – 

MG, no horário de 09:30 às 12:00 e de 14:00 às 16:00 horas, até o dia 25 de abril de 2018. 

 

IV – Solicitações elegíveis: 

Serão consideradas elegíveis as solicitações que atendam as seguintes exigências: 

- O(A) solicitante deverá ser docente credenciado(a) ao Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica; 

- O artigo científico deverá ter como autores, pelo menos, o(a) docente solicitante e um(a) aluno(a) e/ou egresso de até 1 

(um) ano do PPgCO; 

- O artigo científico deverá ter sido submetido à periódico internacional classificado como B1, A2 ou A1 segundo os 

critérios do Qualis para a Área de Odontologia ou fator de impacto correspondente. 

- O artigo científico deverá ter agradecimento à Fadepe pelo suporte financeiro. 

Será aceita somente 01 (uma) solicitação por docente do PPgCO. Dois ou mais docentes poderão estar incluídos em uma mesma 

solicitação e somarem os respectivos valores, desde que devidamente identificados. 

 

 

  



V – Documentação exigida: 

a) Solicitação assinada pelo docente do PPgCO contendo: 

- título do trabalho; 

- nome e vinculo dos autores; 

- periódico o qual o artigo foi submetido; 

- valor solicitado e como o mesmo foi utilizado. 

b) Comprovante de submissão do artigo científico; 

c) Nota fiscal do serviço no nome do(a) docente solicitante com comprovação de quitação da mesma. 

 

  

VI – Julgamento: 

Serão contempladas todas as solicitações elegíveis. 

O docente solicitante deverá apresentar, impreterivelmente, até o dia 25 de abril de 2018 o comprovante de submissão do 

artigo científico, sob pena de devolução do valor recebido. 

 

 

 

  

Juiz de Fora, 26 de março de 2018. 

 

 

 

Prof. Dr. Antônio Márcio Resende do Carmo 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica 

 


