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PRODUÇÃO CIENTÍFICA QUALIFICADA (PAPCIQ)

ADITIVO I

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA),

no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 520/GR/UFOPA, de 30 de

dezembro de 2019, torna público o presente o Aditivo ao edital do Programa de

Apoio à Produção Científica Qualificada (PAPCIQ), de acordo com o Parecer nº

00038/2021/PFE/PFUFOPA/PGF/AGU, presente no Processo Eletrônico Nº

23204.002284/2021-11, para instrução do certame.

1. DO OBJETO E FINALIDADE DO ADITIVO

1.1. Adicionar uma nova modalidade de Apoio à Produção Científica Qualificada, por

meio da concessão de auxílio financeiro, previamente concedido ao pesquisador, com a

finalidade de custear a publicação.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A adição desta nova modalidade de Apoio à Produção Científica Qualificada,

considera:

a. o Marco Legal da Ciência e Tecnologia pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de

2016 que promove das atividades científicas e tecnológicas como estratégicas

para o desenvolvimento;

b. a Resolução nº 361/2021 – CONSEPE/UFOPA que aprova as políticas e normas

gerais para o funcionamento das atividades de pesquisa, desenvolvimento e

inovação na Universidade Federal do Oeste do Pará;
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c. a Resolução nº 24/2016 – CONSAD/UFOPA que estabelece critérios para

concessão de bolsas a professores do Magistério Superior da UFOPA; e,

d. a alta variação do dólar e a necessidade de estabelecimento de novos fluxos para

o atendimento das demandas acadêmicas na pesquisa;

3. DAS ALTERAÇÕES DESTE ADITIVO

Art. 1° - Alterar os itens 10, 11 e 12 do Edital com a finalidade de incorporar subitens

que regulem operacionalização de apoio à publicação, por meio de auxílio ao

pesquisador:

10. OPERACIONALIZAÇÃO DO APOIO E CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO

DOS RECURSOS

(...)

10.3. Publicação (Via auxílio):

10.3.1. A operacionalização do apoio para publicação de artigos científicos em

periódicos nacionais e internacionais poderá ser realizada mediante solicitação de

auxílio prévio ao pesquisador, para que seja efetuado o pagamento das taxas de

publicação.

10.3.2. As solicitações de auxílio para custeio das taxas de publicação devem ser

encaminhadas por memorando eletrônico à Diretoria de Pesquisa juntamente com

toda a documentação exigida no item 11.

10.3.3 Deferida a proposição, a Diretoria de Pesquisa deverá realizar as

providências junto à Diretoria de Finanças e Contabilidade, - DFC, para

disponibilização do auxílio, de acordo com as orientações expressas no

Memorando de resposta encaminhado pela Diretoria de Pesquisa.

10.3.4. No caso de pedido de auxílio recebido em moeda estrangeira, a Diretoria de

Pesquisa disponibilizará o valor estimado do auxílio em moeda nacional, estimado
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de acordo com a cotação/conversão do dólar disponibilizada pelo Banco Central,

no dia de envio do processo à PROAD.

11. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

(...)

11.3. Publicação (na forma de auxílio ):

11.3.1. Memorando Eletrônico à Diretoria de Pesquisa da UFOPA, cadastrado no
SIPAC, solicitando auxílio para custeio do pagamento das taxas publicação em
moeda estrangeira;
11.3.2. Formulário de solicitação de auxílio PAPCIQ (Anexo I atualizado),
assinado digitalmente pelo solicitante e pelo Coordenador de curso do docente ou
do Programa de Pós-Graduação ou Diretor da Unidade Acadêmica no qual está
credenciado;
11.3.3.  Documento que comprove a aprovação do artigo;
11.3.4. Invoice em que conste o nome do solicitante (para periódicos
internacionais) ou, fatura em que conste o nome do solicitante (para publicações
em periódicos nacionais);
11.3.5.  Cópia do artigo científico a ser publicado;
11.3.6.  Solicitação de desconto (aprovando ou negando).

12.  PRESTAÇÃO DE CONTAS

(...)
12.4. Os usuários solicitantes do auxílio (bolsa) para custeio das despesas com

publicação, contidas neste Aditivo, deverão enviar para a Diretoria de Pesquisa a

seguinte documentação via Memorando Eletrônico:

12.4.1. Endereço eletrônico com a publicação, devendo conter os nomes dos

autores, a instituição (UFOPA), e o DOI, no prazo máximo de 31/08/2022;

12.4.2. Imediatamente após o recebimento do auxílio, o solicitante deve apresentar

documentos que comprovem o pagamento da das taxas de publicação com o

auxílio disponibilizado, considerando que:
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12.4.2.1. Caso haja sobra de recurso devido à variação cambial, o solicitante deve

informar por e-mail à Diretoria de Pesquisa para emissão de Guia de Recolhimento

da União (GRU) para a devolução do excedente ao erário;

12.4.2.2. Fica a critério do solicitante requerer acréscimo no valor do auxílio, em

virtude de variação cambial entre a entrega da documentação e o pagamento das

taxas de publicação, sujeito à disponibilidade orçamentária.

Art. 2° - Alterar o Anexo I do Edital para incluir a nova modalidade de solicitação de

apoio.

Art. 3° - Permanecem inalterados os demais dispositivos do Edital, de modo que o

Apoio para Tradução permanece a ser disponibilizado tal qual modalidade descrita no

item 10.1. do edital; e o Apoio à Publicação passa a admitir duas modalidades de

pagamento, como descritas nos itens 10.2. e 10.3, do Edital e deste Aditivo.

Art. 4° - Este aditivo entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser retificado, a

qualquer tempo.

Santarém, 07 de outubro de 2021.

Lenise Vargas Flores da Silva

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica

Bruno B. Batista

Diretor de Pesquisa


