
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO ANIMAL NA AMAZÔNIA 
 
 

EDITAL PPGPAA 01/2020 
 

O Programa de Pós-Graduação em Produção Animal – PPGPAA, UFRA, Campus de Parauapebas torna pública 
a seleção de propostas com o objetivo de fomentar a publicação de artigos científicos de autoria de docentes e 
discentes do PPGPAA da Universidade Federal Rural da Amazônia.  
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 O apoio previsto neste Edital se dará por meio do custeio de despesas de: 

(i) Taxas de publicação de artigos aceitos para publicação e  
(ii) Revisão/tradução de artigos para língua estrangeira; que tenham sido publicados ou que tenham 

foco de publicação em revistas de relevante impacto para área de Zootecnia. 
 
1.2 Despesas com a aquisição de separatas dos artigos não serão cobertas com os recursos deste Edital. 
 
1.3 Os recursos destinados ao apoio previsto neste Edital serão alocados do PROAP destinado ao PPGPAA no 
ano de 2020, das GRUs provenientes de inscrições nos editais de seleção. 
 
2. PÚBLICO ALVO 
2.1 Docentes do PPGPAA. 
 
3. CALENDÁRIO 
3.1 Lançamento do Edital: 09 de setembro de 2020. 
 
3.2 Submissão de propostas: 09 de setembro de 2020 até 25 de outubro de 2020. 
 
3.3 CICLO 1. As propostas submetidas até o dia 6 de outubro de 2020, serão analisadas e aprovadas em reunião 
de colegiado do PPGPAA até o dia 15 de outubro de 2020. 
 
3.4 CICLO 2. As propostas submetidas entre o dia 7 de outubro e 25 de outubro de 2020 serão analisadas e 
aprovadas em reunião de colegiado do PPGPAA até o dia 29 de outubro de 2020. 
 
 
4. VALOR DAS CONCESSÕES E RECURSOS DESTINADOS 
4.1 Cada concessão terá valor máximo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 
 
4.2 Considerando o montante de recurso disponível na reunião de avaliação do CICLO 1 e CICLO 2, será 
definida a distribuição dos recursos para contemplar o máximo possível de docentes e artigos. 
 
4.3 Se o recurso disponibilizado acabar no CICLO 1, o CICLO 2 estará automaticamente cancelado. 
  
5. REQUISITOS 
5.1 Para taxa de publicação:  

- Artigo aceito em 2020. 
- Ter como autor(es) docente(s) permanente(s) do PPGPAA. 



- Ter como autor(es) discente(s) ou egresso(s) do PPGPAA. 
- Ser oriundo de dissertação do PPGPAA. 

 
5.2 Para revisão/tradução de língua estrangeira: 

- Ter como autor(es) docente(s) permanente(s) do PPGPAA. 
- Ter como autor(es) discente(s) ou egresso(s) do PPGPAA. 
- Ser oriundo de dissertação do PPGPAA. 

 
5.3 Será considerado egresso, qualquer discente com dissertação defendida no PPGPAA. 
 
6. DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE APOIO 
6.1 Para taxa de publicação: 

I. 6.1.1 Formulário de Inscrição de Proposta, conforme o Anexo I deste Edital, assinado pelo docente 
responsável pela solicitação (podendo ser assinatura digital). 

II. 6.1.2 Cópia do aceite do artigo. 
III. 6.1.3 Solicitação de pagamento feita pela revista ao autor correspondente, ou comprovante de 

pagamento. 
 
6.2 Para revisão/tradução da língua estrangeira: 

I. 6.2.1 Formulário de Inscrição de Proposta, conforme o Anexo I deste Edital, assinado pelo docente 
responsável pela solicitação (podendo ser assinatura digital). 

II. 6.2.2 Orçamento da revisão/tradução ou comprovante de pagamento do manuscrito já revisado. 
 
7. ENCAMINHAMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE APOIO 
7.1 As solicitações de apoio devem ser encaminhadas para o email do PPGPAA 
(ppgpaa.parauapebas@gmail.com) em PDF, preferencialmente em um único arquivo. 
 
8. AVALIAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES 
8.1 As propostas serão avaliadas em reunião de colegiado do PPGPAA conforme descrito no item 3. 
 
8.2 Será dado prioridade (inclusive orçamentária) para os artigos já aceitos para publicação. 
 
8.3 O resultado do julgamento será informado ao interessado por email. Em caso de indeferimento, o interessado 
terá o prazo de 02 (dois) dias para recorrer da decisão. O recurso deverá ser enviado para o email do PPGPAA. 
 
9. CONTRATAÇÃO DAS PROPOSTAS APROVADAS 
9.1 As propostas aprovadas serão encaminhadas pela secretaria do PPGPAA à PROPED, que encaminhará à 
PROAF para execução do pagamento correspondente. 
 - Será adicionado ao processo o professor proponente como “interessado”. 
 
9.2 O pagamento será realizado através de ressarcimento da despesa realizada pelo autor, conforme definido na 
reunião de colegiado do PPGPAA. 
 
9.3 Cabe ao professor contemplado acompanhar o processo para que o pagamento seja efetuado. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 Caberá ao Colegiado do PPGPAA decidir sobre questões não previstas neste Edital. 
 
 

Parauapebas, 08 de setembro de 2020 
Raylon Pereira Maciel 

Coordenador do PPGPAA 
 
 



 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
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ANEXO I (EDITAL PPGPAA 01/2020) 
 
Formulário de Inscrição de Proposta para Apoio à Publicação e Revisão/Tradução 
 
Identificação da Proposta: (   ) Taxa de publicação      (   ) Taxa de revisão/tradução 
 
Data de envio:  
 
Identificação do Proponente: 
 
Nome: 
E-mail: 
CPF: 
Dados bancários  
Banco:  
Agência: 
Conta: 
Grupo de Pesquisa CNPq: 
 
Identificação do manuscrito/artigo: 
 
Título do artigo/manuscrito: 
 
Nome completo de todos os autores e identificação do autor (discente do PPG, discente/egresso de graduação, 
egresso do PPG, docente do PPG, membro externo ao PPG):  
 
Oriundo de qual dissertação (título e discente autor): 
 
Nome da revista que foi/será submetido: 
 
ISSN da revista: 
 
Endereço eletrônico da revista: 
Classificação da revista no QUALIS/CAPES (2013-2016): 
 
 
 
Assinatura do Docente autor proponente 
 
Documentação a ser enviada em anexo: 
Para taxa de publicação: 

I. Cópia do aceite do artigo. 
II. Solicitação de pagamento feita pela revista ao autor correspondente, ou comprovante de 
pagamento. 

 
Para revisão/tradução da língua estrangeira: 

I. Orçamento da revisão/tradução ou comprovante de pagamento do manuscrito já 
revisado/traduzido. 


