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EDITAL PROPESQ nº 05/2020 - Tradução de Manuscritos
RETIFICAÇÃO DO EDITAL

A Propesq torna pública a retificação do item 1 do Edital Tradução de Manuscritos (Edital
Propesq no 05/2020), conforme a seguir especificado:
Onde lia-se:
1.

DOS OBJETIVOS DESTE EDITAL

Este edital se destina ao pagamento de custos de revisão/tradução de manuscritos para a língua
inglesa. Os manuscritos apoiados por meio deste edital deverão ter sido submetidos para
publicação em periódicos indexados e classificados como A1, A2 e B1 (Qualis 2013-2016),
segundo os critérios do sistema Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) (http://qualis.capes.gov.br/webqualis/). Excepcionalmente, poderão ser
considerados periódicos não contemplados na avaliação Qualis 2013-2016, desde que tenham alto
fator de impacto e cujo documento de área da Capes indique claramente o enquadramento dos
mesmos nos estratos A1, A2 ou B1, ficando essa comprovação sob responsabilidade do
proponente. Caso a Capes divulgue oficialmente novo Qualis, a Propesq se pronunciará sobre o
enquadramento também nos novos critérios.

Leia-se:
1.

DOS OBJETIVOS DESTE EDITAL

Este edital se destina ao pagamento de custos de revisão/tradução de manuscritos para a língua
inglesa. Os manuscritos apoiados por meio deste edital deverão ter sido submetidos para

publicação em periódicos indexados e classificados como A1, A2 e B1 (Qualis 2013-2016),
segundo os critérios do sistema Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) ( http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ ). Com base nas diretrizes da CAPES para
o Qualis unificado do quadriênio 2017-2020, serão também considerados artigos com percentil
scopus acima de 62%. O percentil scopus da revista pode ser consultado em
https://www.scopus.com/sources
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