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Fundação Oswaldo Cruz 

Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde 

Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde 

 

Chamada para apoio à publicação 

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em 

Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna pública a chamada que estabelece as 

normas que visam selecionar textos escritos produzidos em parceria docentes-

discentes para a concessão de auxílio para a publicação de artigos (tradução de textos 

aceitos ou a serem submetidos a periódicos qualificados), de capítulos para livros 

para editoras estrangeiras e de originais ou propostas de publicação de livros 

eletrônicos (ebooks) que envolvam docentes e discentes. 

1.1.1. Os manuscritos devem ter sido aceitos ou submetidos a periódicos qualificados 

nos estratos A1, A2, B1 e B2 na Área Interdisciplinar do sistema Qualis Periódicos 

(2013-2016). 

1.1.2. No caso de propostas de tradução para a publicação, é importante considerar 

periódicos classificados nos estratos anteriormente citados. 

1.1.3. As propostas poderão ser submetidas em coautoria. Além dos discentes, será 

valorizada publicações com egressos. Nesse caso, a submissão à chamada deve 

ser realizada pelo docente. Considerar-se-ão egressos apenas aqueles titulados há 

até 5 anos. 

1.2. Essa concessão tem duas finalidades principais: apoiar a publicação em veículos de 

prestígio e reconhecimento científico internacional e de livros e capítulos que possam 

contribuir para a consolidação do PPGICS como polo de produção de conhecimento 

interdisciplinar envolvendo comunicação, informação e saúde. 
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2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. Os interessados terão até o dia 16 de outubro de 2020 para enviar suas propostas para 

o seguinte endereço eletrônico (ppgics@icict.fiocruz.br) com o seguinte título 

“Chamada de apoio à publicação”. 

2.1.1. No caso de propostas de tradução de artigos ou manuscritos, a inscrição deve vir 

acompanhada do texto em português, da carta de aceite ou da justificativa para a 

publicação na revista pretendida. 

2.1.2. No caso de propostas de tradução de capítulos para livros, a inscrição deve vir 

acompanhada do texto em português, da carta-convite ou da chamada com 

informações sobre a previsão de publicação e uma justificativa para a obtenção da 

concessão.  

2.1.3. No caso de propostas de ebooks, a inscrição deve vir acompanhada dos originais 

ou do projeto de publicação, contando com sumário, descrição dos objetivos e da 

obra, justificativa e informações sobre os autores, se possível.  

2.2. Todos as propostas devem vir acompanhadas de três orçamentos para a prestação de 

serviços por pessoas jurídicas.  

2.2.1. Os projetos de publicação devem ter orçamentos baseados nos números de 

caracteres e palavras previamente definidos. 

2.3. Todos os documentos devem ser enviados em formato PDF. 

2.4.Serão contemplados, dentro dos limites orçamentários da verba PROAP do PPGICS, 

a princípio, duas propostas de tradução de artigos ou manuscritos, duas de capítulo e 

uma de ebook.  

 

3. CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE 

3.4.Ser docente permanente ou discente do PPGICS. No caso de discente, é obrigatório 

que a publicação tenha como coautor docente permanente, excetuando o caso de livro 

autoral. 

3.5.Ter Currículo Lattes atualizado nos últimos 30 dias, quando do envio da solicitação; 

3.6. Estar em dia com o envio de informações para o preenchimento da Plataforma 

Sucupira. 

 

mailto:ppgics.icict.fiocruz.br
mailto:ppgics@icict.fiocruz.br


 
 
 
 
 

Prédio da Expansão do Campus - Avenida Brasil 4036 – Sala 405 - Manguinhos 
Rio de Janeiro - CEP 21040-361 | Contatos: (55xx21) 3882 9033 / 9079 / 9037 

Site: ppgics.icict.fiocruz.br  e-mail: ppgics@icict.fiocruz.br 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

4.1. As solicitações serão analisadas pela Comissão de Pós-Graduação em Informação e 

Comunicação em Saúde (CPGICS) em reunião extraordinária, específica e fechada para 

tal propósito.  

4.1.1 No caso de haver alguma proposta de integrante da CPGICS demandante de apoio 

à publicação desta Chamada, será instituída uma Comissão de Avaliação, formada 

pelo Coordenador, com dois docentes permanentes.  

4.2. O julgamento das solicitações de tradução de textos para periódicos científicos 

priorizará: 

 

Publicação Prioridade 

Manuscrito a ser submetido em periódico 

científico estrangeiro classificado como 

A1. 

1 

Manuscrito a ser submetido em periódico 

científico estrangeiro classificado como 

A2. 

2 

Manuscrito a ser submetido em periódico 

científico estrangeiro classificado como 

B1. 

3 

Artigo acompanhado com carta de aceite 

de periódico científico nacional 

classificado como A1 para versão em 

idioma estrangeiro. 

4 

Artigo acompanhado com carta de aceite 

de periódico científico nacional 

classificado como A2 para versão em 

idioma estrangeiro. 

5 

Artigo acompanhado com carta de aceite 

de periódico científico nacional 

6 
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classificado como B1 para versão em 

idioma estrangeiro. 

Artigo acompanhado com carta de aceite 

de periódico científico nacional 

classificado como B1 para versão em 

idioma estrangeiro. 

7 

 

4.1.3. O julgamento das solicitações de tradução de textos para capítulos de livros por 

editoras internacionais priorizará: 

 

Publicação Prioridade 

Texto escrito em português com carta-

convite para a publicação. 

 

1 

Texto escrito em português para ser 

submetido à chamada de capítulos de 

livro. 

2 

Projeto de submissão de texto 

acompanhado de carta-convite. 

3 

Projeto de submissão de texto 

acompanhado de chamada. 

4 

 

4.1.4. O julgamento das solicitações de ebooks priorizará: 

 

Publicação Prioridade 

Livro autoral em parceria docente-

discente ou docente-egresso 

 

1 

Livro autoral de discente 2 

Livro autoral de docente 3 

Coletânea envolvendo docentes e 

discentes, resultados de redes, grupos e/ou 

projetos de pesquisa 

4 
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Coletânea envolvendo docentes e 

discentes, organizada tematicamente, sem 

vínculo com redes ou grupos de pesquisa  

5 

Projeto de livro autoral em parceria 

docente-discente ou docente-egresso 

 

6 

Projeto de livro autoral de discente 7 

Projeto de livro autoral de docente 8 

Projeto de coletânea envolvendo docentes 

e discentes, resultados de redes, grupos 

e/ou projetos de pesquisa 

9 

Projeto de coletânea envolvendo docentes 

e discentes, organizada tematicamente, 

sem vínculo com redes ou grupos de 

pesquisa 

10 

     

5. DA PUBLICAÇÃO 

5.1. No caso de planejamento de manuscritos para a publicação em revistas estrangeiras, 

o texto deve estar pronto para ser enviado à tradução até o dia 30 de outubro. 

5.2. No caso do planejamento de capítulos de livros publicados por editoras estrangeiros, 

o texto deve estar pronto para ser enviado à tradução até o dia 30 de outubro. 

5.3. No caso de projetos de livro, os originais devem ser enviados à editora responsável 

até 30 de dezembro, com garantia de publicação no ano de 2021 por meio de declaração 

assinada pela prestadora de serviço e pelo contemplado.  

5.4. Os demandantes contemplados se contemplados devem, em caso de artigos e 

capítulos, fazer um agradecimento ao PPGICS e à Capes pelo apoio. Já no caso de ebooks, 

além dos agradecimentos, devem ter estampadas na capa ou na contracapa os logos do 

PPGICS e da Capes. 

 

6. DO RESULTADO 

5.1. Os resultados serão informados pelo site do programa, em Notícias, até o dia 20 de 

outubro. 
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Qualquer situação que eventualmente não esteja prevista nesta Chamada será 

resolvida pela CPGICS ou pela Comissão de Avaliação designada.  

 

 

Coordenação do PPGICS. 

Rio de janeiro, 28 de setembro de 2020. 
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