FACULDADE EVANGÉLICA DE GOIANÉSIA
Coordenação de Pesquisa e Inovação
EDITAL Nº 01/2017–COPI
APOIO INSTITUCIONAL À TRADUÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA
PUBLICAÇÃO
O Coordenador de Pesquisa e Inovação da Faculdade Evangélica de Goianésia torna
público o presente Edital de apoio à revisão/tradução de artigos para o idioma inglês, com
vistas à publicação em periódicos qualificados de circulação internacional, advindos de
resultados de pesquisas desenvolvidas pelos docentes e estudantes da Faceg.
1. DO OBJETO
1.1. Considerando que a publicação de artigos científicos em periódicos de elevado
impacto é estratégica para a visibilidade institucional, este edital se destina aos
pesquisadores da Faceg que necessitam dos serviços de revisão/tradução de
artigos para a língua inglesa.
1.2. Os artigos apoiados através deste Edital deverão constituir-se como proposta de
submissão para publicação em periódicos indexados e classificados como A1,
A2, B1, B2, B3, B4 ou B5 segundo os critérios do sistema Qualis da CAPES
(http://qualis.capes.gov.br/webqualis/), considerando o Qualis específico da área
à qual será submetido o artigo.
2. DOS OBJETIVOS
2.1. O Edital visa estimular e apoiar a publicação das produções acadêmicocientíficas produzidas pelos estudantes e professores da Faceg:
2.1.1. fomentar a valorização do conhecimento científico e tecnológico gerado
na Instituição ou em parceria com outras instituições;
2.1.2. atender as necessidades de apoio à tradução de artigos pelos estudantes e
professores da Faceg;
2.1.3. dar maior visibilidade às produções resultantes dos projetos de pesquisa e
inovação da Faceg em periódicos de reconhecido impacto acadêmico e
científico.
3. DOS REQUISITOS
3.1. Serão contemplados neste Edital artigos originados de resultados de projetos de
pesquisa desenvolvidos na Faculdade Evangélica de Goianésia
3.2. Podem ser submetidos trabalhos para tradução completa ou revisão de tradução.
3.3. Para submeter uma proposta de solicitação de tradução ou revisão para
publicação de artigo científico, o professor orientador ou coordenador do projeto
deverão:
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3.3.1. Solicitar
a
tradução/revisão
pelo
e-mail
pesquisa@evangelicagoianesia.edu.br
3.3.2. Para tradução, enviar em anexo o manuscrito original em português em
formado .doc ou .docx;
3.3.3. Para revisão, enviar em anexo o manuscrito original em português e a
versão traduzida em inglês, em formato .doc ou .docx.
4. DOS PRAZOS
4.1. Os manuscritos serão traduzidos e revisados por ordem de solicitação, que em
caso de alta demanda uma lista será divulgada.
4.2. O proponente se comprometerá a encaminhar um relatório simplificado,
indicando dados de submissão e aceite do trabalho à coordenação de Pesquisa e
Inovação.
4.3. A revisão de manuscritos tem o prazo de 20 dias úteis para serem concluídas;
4.4. A tradução de manuscritos tem o prazo de 45 dias úteis para serem concluídas.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, por motivo
de interesse institucional, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito
de indenização ou reclamação de qualquer natureza.
5.2. A Coordenação de Pesquisa e Inovação reserva-se no direito de resolver os casos
omissos e as situações não previstas no presente Edital.

Goianésia, 15 de outubro de 2017.
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