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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
 
 

RETIFICAÇÃO CHAMADA INTERNA 07/2020 - APOIO A GRUPOS DE PESQUISA

O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA),
retifica a Chamada Interna 07/2020 de Apoio a Grupos de Pesquisa, conforme segue.

Onde se lê:

(...)

6.5 Cada Grupo ou Grupos Associados deverão submeter a proposta na categoria pretendida de acordo com
as Faixas (A ou B), que serão definidas conforme a produção científica total do Grupo ou Grupos
Associados, a saber:

I - Faixa A: Produção científica do Grupo ou Grupos Associados composta de um (01) a cinco (05)
publicações sendo elas:

a) artigos Qualis A1, A2 ou B1 publicados em periódicos;

b) e/ou capítulos de livro/livros publicados em editora com corpo editorial;

c) e/ou produtos, processos ou programas de computador com registro no INPI ou órgão similar.

II - Faixa B: Produção científica do Grupo ou Grupos Associados composta por seis (06) ou mais
publicações sendo elas:

a) artigos Qualis A1, A2 ou B1 publicados em periódicos;

b) e/ou capítulos de livro/livros publicados em editora com corpo editorial;

c) e/ou produtos, processos ou programa de computador com registro no INPI ou órgão similar.

(...)

Leia-se:

(...)

6.5 Cada Grupo ou Grupos Associados deverão submeter a proposta na categoria pretendida de acordo com
as Faixas (A ou B), que serão definidas conforme a produção científica total do Grupo ou Grupos
Associados, a saber:

I - Faixa A: Produção científica do Grupo ou Grupos Associados composta de um (01) a cinco (05)
publicações sendo elas:

a) artigos Qualis A1, A2 ou B1 publicados em periódicos ou com fator de impacto igual ou superior a 2,0;

b) e/ou capítulos de livro/livros publicados em editora com corpo editorial;

c) e/ou produtos, processos ou programas de computador com registro no INPI ou órgão similar.

II - Faixa B: Produção científica do Grupo ou Grupos Associados composta por seis (06) ou mais
publicações sendo elas:



13/07/2020 SEI/UNIPAMPA - 0322791 - MINUTA GERAL

https://sei.unipampa.edu.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=360854&infra_sist… 2/3

a) artigos Qualis A1, A2 ou B1 publicados em periódicos em periódicos ou com fator de impacto igual ou
superior a 2,0;

b) e/ou capítulos de livro/livros publicados em editora com corpo editorial;

c) e/ou produtos, processos ou programa de computador com registro no INPI ou órgão similar.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

6.6.1 Poderá constar, para pontuação e ranqueamento das propostas, outras publicações que não se encaixem
no item 6.5.

(...)

Leia-se:

(...)

6.6.1 Poderá constar, para pontuação e ranqueamento das propostas, outras publicações que não se encaixem
no item 6.5.

6.6.1.1 Apenas poderão ser classificados artigos considerando o Fator de Impacto quando as revistas
não possuam Classificação Qualis. Revistas que possuam Classificação Qualis obrigatoriamente
deverão considerar esta classificação na planilha.

(...)

 

Onde se lê:

(...)

6.6.2 As publicações (artigos completos publicados em periódicos, livros e capítulos de livros, artigos
completos publicados em anais de congressos) somente serão consideradas para pontuação se pelo menos
dois (02) autores (da mesma produção científica) forem integrantes dos GPs participantes da proposta, sendo
um (01) deles servidor da UNIPAMPA.

(...)

Leia-se:

(...)

6.6.2 As publicações (artigos completos publicados em periódicos, livros e capítulos de livros, artigos
completos publicados em anais de congressos) somente serão consideradas para pontuação se pelo menos
dois (02) autores (da mesma produção científica) forem integrantes dos GPs participantes da proposta, sendo
um (01) deles servidor da UNIPAMPA. Publicações de um único autor, sendo estas de um dos líderes do
grupo de pesquisa, serão consideradas. 

(...)

Bagé, 13 de julho de 2020.
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Prof. Dr. Fabio Gallas Leivas

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação de Inovação

Universidade Federal do Pampa - Unipampa

Documento assinado eletronicamente por FABIO GALLAS LEIVAS, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação, em 13/07/2020, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0322791 e
o código CRC 0B8E50F0.
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