UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
RETIFICAÇÃO I
EDITAL 001/2020/PROPPIT/UFOPA - PROGRAMA DE APOIO A
PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM PERIÓDICOS – PAPCIP/UFOPA
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica torna pública a
retificação do edital.
Onde se lê:
7.Documentação necessária
7.1. Publicação
a) Memorando Eletrônico a Diretoria de Pesquisa da UFOPA, cadastrado
no SIPAC, solicitando a restituição do valor pago na moeda
estrangeira e informando os dados bancários e CPF;
b) Formulário PAPCIP no Anexo I, assinado e carimbado pelo solicitante
e pelo Coordenador de curso do docente ou do Programa de PósGraduação no qual o mesmo está credenciado;
c) Documento que comprove a aprovação do artigo;
d) Invoice em que conste o nome do solicitante ou nota fiscal para
periódicos nacionais com nome e CPF do solicitante;
e) Cópia do artigo científico a ser publicado, redigido na língua inglesa;
f) Comprovante de pagamento constando o nome do solicitante: depósito
bancário identificado, comprovante de transferência entre contas ou
fatura de cartão de crédito (inclusive constando como lançamento
futuro).
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