Of. Nº 12/2022

Florianópolis, 07 de junho de 2022.

Prezadas equipes editoriais dos periódicos Udesc,

A partir do Edital de Chamada Pública Fapesc nº 21/2022 - Programa de Apoio e Incentivo
à Consolidação de Periódicos Científicos, a Fapesc promove a seleção de propostas de apoio
financeiro estadual aos periódicos científicos indexados nos estratos A e B do Qualis-Periódico
da Capes, vinculados a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) pública ou privada
sem fins lucrativos, sediadas e com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no estado de
Santa Catarina a apresentarem propostas de projetos para incremento na classificação junto ao
Qualis-Periódico da Capes.
O

edital

completo

pode

ser

acessado

em:

http://www.fapesc.sc.gov.br/wp-

content/uploads/2022/05/cp-21-2022_periodicos_31052022.pdf
O objetivo da chamada supracitada é apoiar projetos que visem a melhoria em
incremento na qualificação e consolidação de Revistas Científicas indexadas nos estratos A e B
do Qualis-Periódico CAPES, em todas as áreas do conhecimento, de ICTI pública ou privada, sem
fins lucrativos, sediada e com CNPJ no Estado de Santa Catarina, de forma a contribuir
significativamente no processo de avaliação da produção científica desenvolvida pelos programas
de pós graduação stricto sensu, garantindo como meta o aperfeiçoamento editorial e de
conteúdo, a visibilidade e o impacto social e científico, além da profissionalização e
internacionalização dos periódicos e o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no
estado de Santa Catarina.

Aos/As
Editores/as-chefes dos Periódicos Udesc
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Linhas, abaixo definidas, que qualifica os estratos da classificação Qualis-Periódico Capes:
a) Linha A: Enquadram-se nesta Linha as propostas de editoração e publicação de periódicos
científicos classificados em estratos indicativos de qualidade Qualis A1 e A2.
b) Linha B: Enquadram-se nesta Linha as propostas de editoração e publicação de periódicos
científicos classificados em estratos indicativos de qualidade Qualis B1 e B2.
c) Linha C: Enquadram-se nesta Linha as propostas de editoração e publicação de periódicos
científicos classificados em estratos indicativos de qualidade Qualis B3 e B4.
Cada ICTI receberá o financiamento de 01 (uma) proposta de projeto por Linha de estrato
Qualis-Periódico CAPES, totalizando no máximo 03 (três) propostas.
Serão financiados até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada proposta submetida na
Linha A (Qualis A1 e A2), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para propostas submetidas na Linha B
(Qualis B1 e B2), e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para propostas submetidas na Linha C (Qualis
B3 e B4) do estrato de Qualis-Periódico CAPES por ICTI, nas rubricas de despesas correntes.
Na eventualidade da implementação de nova classificação Qualis-Periódico Capes durante
a vigência da presente Chamada Pública, será adotado para os 06 (seis) estratos das linhas
descritas no item 3.1 as equiparações de Linha A: A1, A2; Linha B: A3, A4 e Linha C: B1 E B2.
A Udesc poderá participar da presente chamada e o objetivo deste Ofício é
promover e regrar o processo seleção interno a Udesc.
Diante do regramanto disposto na chamada Fapesc, os periódicos Udesc aptos
a participarem da pré-seleção são:
Linha A (Qualis A1 e A2)

Linha B (Qualis B1 e B2) Linha C (Qualis B3 e B4)

Urdimento

DAPesquisa

Human Factors in Design

Revista Educação, Artes e
Inclusão

Palíndromo

Revista de Ciências
Agroveterinárias

Revista Tempo e Argumento

PerCursos

Móin-Móin

Revista BOEM

REAVI

Revista Linhas

Revista Apotheke

ModaPalavra
1

ORIENTAÇÕES GERAIS

1.1 Considerando a chamada já mencionada, a Udesc deverá, obrigatoriamente, pré-selecionar
até 04 (quatro) Periódicos Científicos por Linha, permitindo a ampla participação e isonomia.
1.2 Os(as) Editores(as)-Chefes ou equivalentes dos Periódicos Científicos pré-selecionados
internamente a Udesc, serão os(as) Proponentes/Beneficiários(as) e deverão submeter suas
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Cada ICTI poderá pré-selecionar até 04 (quatro) Periódicos Científicos em cada uma das
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pré-seleção efetuada pela Udesc.
1.3 Os(as) Editores(as)-Chefes ou equivalentes dos Periódicos Científicos interessados em
submeter projetos deverão observar os requisitos estabelecidos no Edital de Chamada
Pública Fapesc nº 21/2022.
1.4 Os(as) Editores(as)-Chefes ou equivalentes dos Periódicos Científicos pré-selecionados
internamente a Udesc, serão os(as) Proponentes/Beneficiários(as) e deverão submeter suas
propostas à Plataforma de CTI da Fapesc, incluindo a comprovação do resultado final da
pré-seleção efetuada pela Udesc.
1.5 Quanto ao(a) Proponente/Beneficiário(a):
a) Ser obrigatoriamente o(a) Editor(a)-Chefe ou equivalente do Periódico Científico e
coordenador(a) da proposta;
b) Residir no Estado de Santa Catarina;
c) Possuir vínculo com a Instituição Interveniente;
d) Ter anuência da Udesc da condição de Editor(a)-Chefe ou equivalente do Periódico
Científico, firmando apoio e garantindo condições locais para a execução do projeto;
e) Ter currículo Lattes e mantê-lo atualizado nas Plataformas de CTI da Fapesc, disponível
no

link:

http://plataforma.fapesc.sc.gov.br/fapesc/#/public/login

e

do

CNPq:

http://lattes.cnpq.br/;
f)

Não ter pendências de qualquer natureza com a Fapesc e/ou outro órgão da
Administração Pública Direta ou Indireta do Estado.

1.6 Para a pré-seleção interna a Udesc, a Biblioteca Universitária levará em consideração os
critérios estabelecidos pelo Edital de Chamada Pública Fapesc nº 21/2022, os quais são
reproduzidos abaixo:
Critério
1. Qualificação do periódico (abrangência nacional/internacional, inserção e impacto
do JCR – Journal Citation Report, SJR - Scientific Journal Ranking, e similares)
2. Grau de aderência às áreas estratégicas e habilitadoras para o desenvolvimento
Sustentável, para Qualidade de vida e para promoção, popularização e divulgação da
Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado
3. Qualidade e adequação da proposta: clareza na apresentação do problema;
coerência entre orçamento, os objetivos, metas e execução
4. Adequação do orçamento aos objetivos, atividades e metas propostas

Peso
3
3

2
2

1.7 A nota final de cada proposta será aferida pela média ponderada das notas atribuídas em
cada critério constante no quadro acima.
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nesta ordem.
1.9 Cada Editor(a)-Chefe ou equivalentes dos periódicos Udesc que tiver interesse em participar
da pré-seleção deverá enviar o projeto à Biblioteca Universitária pelo Sistema de Gestão de
Processos Eletrônicos – SGPe exclusivamente no endereço Setorial UDESC/REIT/BU por
meio de CADASTRO DE DOCUMENTO DIGITAL, até a data limite, sendo 08/07/2022, com
o ASSUNTO e CLASSE “292” (inscrição) e identificação em DETALHAMENTO DO ASSUNTO
descrito como “Edital Fapesc – 21/2022 - Programa de Apoio e Incentivo à Consolidação de
Periódicos Científico – NOME DO PERIÓDICO.
2

DOCUMENTAÇÃO QUE DEVE SER APRESENTADA
No documento Digital encaminhado à Biblioteca Universitária deverão constar os seguintes
documentos em formato PDF:
a) Ofício do Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do centro ao qual o periódico está
vinculado e do(a) Editor(a)-Chefe ou equivalente do periódico com interesse em
participar da pré-seleção;
b) Cópia do projeto (atendendo a todos os requisitos presentes no Edital de Chamada
Pública Fapesc nº 21/2022)
c) Comprovante atualizado de que exerce atividade de Editor(a)-Chefe ou equivalente no
periódico interessado;
d) Comprovante de residência atualizado;
e) Comprovante atualizado de vínculo empregatício do(a) proponente/beneficiário(a) junto
à Udesc;
f)

3

Cópia atualizada do Currículo Lattes do(a) proponente/beneficiário(a).

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 Não serão aceitas indicações de outras formas além da descrita no item 1 deste ofício.
3.2 Não serão aceitos documentos complementares após a data de submissão definida para o
dia 08/07/2022.
3.3 A veracidade da documentação encaminhada a Biblioteca Universitária é de responsabilidade
do candidato. Potencial averiguação pela Fapesc poderá ocorrer.
3.4 Caso houver a submissão de dois protocolos digitais via SGPE com a indicação do mesmo
proponente(a)/beneficiário(a), até a data limite para recebimento das indicações conforme
disposto neste Ofício, considerar-se-á a última submissão.
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1.8 Em caso de empate, será recomendada a proposta com maior nota nos critérios 1, 2, 3 e 4
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21/2022 não caberá recurso ao resultado final exarado pela Biblioteca Universitária.
3.6 A divulgação dos periódicos pré-selecionados será feita na página da Biblioteca Universitária
no dia 22/07/2022, no link https://www.udesc.br/bu/servico/periodico.
3.7 A Biblioteca Universitária e a PROPPG informarão a Fapesc, por meio de Ofício, os Periódicos
Científicos pré-selecionados internamente e que serão submetidos exclusivamente pelo(a)
proponente/beneficiário(a) na plataforma Fapesc.
3.8 A atenção aos requisitos do Edital de Chamada Pública Fapesc nº 21/2022 é de
responsabilidade única e exclusiva do(a) proponente/beneficiário(a).

Respeitosamente,

Marcela Reinhardt de Souza
Portal de Periódicos Udesc
Biblioteca Universitária
(assinado digitalmente)

Luiza da Silva Kleinubing
Biblioteca Universitária
(assinado digitalmente)
Letícia Sequinatto
Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
(assinado digitalmente)
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3.5 Em função da exiguidade de prazo para atender ao Edital de Chamada Pública Fapesc nº
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Assinaturas do documento

Código para verificação: J0EVF707

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCELA REINHARDT DE SOUZA (CPF: 010.XXX.580-XX) em 07/06/2022 às 13:37:52
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:37:24 e válido até 13/07/2118 - 14:37:24.
(Assinatura do sistema)

LUIZA DA SILVA KLEINUBING (CPF: 047.XXX.919-XX) em 07/06/2022 às 13:52:03
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:17 e válido até 30/03/2118 - 12:35:17.
(Assinatura do sistema)

LETICIA SEQUINATTO (CPF: 968.XXX.200-XX) em 08/06/2022 às 15:38:20
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:37:25 e válido até 30/03/2118 - 12:37:25.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferenciadocumento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjQ2ODBfMjQ3MjhfMjAyMl9KMEVWRjcwNw== ou o site
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00024680/2022 e o código
J0EVF707 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

