
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

  

RESOLUÇÃO INF Nº 02/2022 PPGCC

 Dispõe sobre o uso do recurso PROAP e
Taxas do PPGCC do INF/UFG para

apoio à participação em eventos e taxas
de publicação em revistas

A COORDENADORIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, no uso
de suas atribuições legais,  estatutárias e regimentais,  como resultado das deliberações da 129ª reunião, 
realizada no dia 10 de agosto de 2022, RESOLVE:

Art. 1º Para fins de classificação QUALIS de periódicos e eventos, será utilizado como parâmetro o método
QUALIS conforme documento de área de 2019 e Ficha de avaliação de 2020.

§1º Para verificação pela secretaria e coordenação, o interessado deverá indicar do QUALIS e
fontes de dados usada para cálculo do mesmo, no ato de solicitação de auxílio.

§2º Serão considerados eventos ou periódicos sem QUALIS quando não for possível cálcular seu
respectivo índice.

Art.  2º  Estabelecer  os  tetos  para concessão de auxílios  financeiros  a  docentes  e  alunos  e  reembolsos  a
docentes, utilizando os recursos PROAP e Taxas, conforme descrição a seguir:

I - R$ 1.500,00 para despesas com eventos nacionais, com QUALIS;

II - R$ 2.500,00 para despesas com eventos internacionais realizados no país, com QUALIS
restrito;

III - R$  3.500,00  para  despesas  com eventos  internacionais  realizados  no  exterior,  com
QUALIS restrito.

§1º Os tetos aplicam-se ao uso dos recursos financeiros do PPGCC por trabalho e por evento,
independente do tipo de despesa custeada: inscrição, passagens ou diárias, individualmente ou
somadas.

§2º Em caso de apresentação de mais de um trabalho em um mesmo evento, poderá ser pago
um adicional,  desde  que  o  total  concedido  não  ultrapasse  duas  vezes  o  valor  do  teto  do
benefício, em cumprimento às restrições de execução.

§3º O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) permite o pagamento apenas de
percentuais fixos de diárias, 0% (zero), 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento), e o
cálculo do número de diárias a serem pagas é feito automaticamente pelo sistema assim que o
cadastrante  informa  o  período  do  evento.  Assim,  considerando  eventuais  obstáculos
administrativos no SCDP para o pagamento de diárias, será aplicada a flexibilização nos tetos
acima, com eventuais arredondamentos em benefício do interessado.

Art. 3º  No caso de despesas com participação em eventos, os apoios financeiros serão concedidos apenas
para aqueles alunos ou docentes autores e que apresentarão trabalho(s) completo(s) em evento qualificado,
sendo exigido o índice restrito para eventos internacionais. 

§1º  Serão  considerados  trabalhos  completos  quando  estes  forem  descritos  como:  artigos,
artigos completos, artigos curtos, termos similares e seus equivalentes em língua estrangeira.

§2º Não serão considerados trabalhos completos quando estes forem descritos como: resumo
ou  resumo  expandido,  resumo  extendido,  termos  similares  e  seus  equivalentes  em  língua
estrangeira.

§3º  A  critério  da  coordenação,  poderão  ser  considerados  trabalhos  completos,  quando  a
submissão inicial  e  o aceite destes for em forma de resumo, mas que o autor tenha como
requisito  submeter  versão  final  completa  para  constar  nos  anais  do  evento  ou  opção  de
submissão em revistas associadas ao evento. Para este fim, o autor deverá apresentar a cópia
do trabalho completo até a concessão do auxílio ou reembolso.
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§4º As exceções à regra do caput e parágrafos anteriores serão submetidas à apreciação da
Coordenadoria  de Pós-graduação do PPGCC que deverá aprovar  a  concessão do auxílio  ou
reembolso.

Art. 4º  Serão concedidos apoios financeiros à participação de eventos para apresentação de trabalhos em
sub-eventos: workshops, eventos satélites e ou eventos associados, somente se:

a) Os sub-eventos tenham anais próprios com o QUALIS exigido para o auxílio.

b) Os sub-eventos tenham seus trabalhos disponibilizados dentro dos anais do evento principal,
estabelecendo-se o vínculo do trabalho a este, e que possua o QUALIS exigido ao tipo auxílio.

Art. 5º  Serão concedidos apoios financeiros à participação de eventos para docente somente se:

I - o trabalho a ser apresentado contenha discentes na lista de autores;

II - nenhum discente autor manifestar interesse em apresentar o trabalho.

§1º Serão considerados como discentes autores, somente:

a) Alunos regulares do PPGCC, devidamente matriculados;

b) Ex-alunos regulares do PPGCC, concluíntes ou não, com vínculo dentro dos últimos 5
anos;

c)  Alunos  de graduação dos  cursos  do  Instituto  de  Informática  listados  em equipe  de
projetos de pesquisa previamente cadastrado no SIGAA e aprovados no conselho diretor
do instituto.

§2º Para  efeitos  do  art.  5º,  parágrafo  primeiro  desta  norma,  os  docentes  credenciados  ao
PPGCC que já tiveram vínculo como alunos, poderão ser considerados como discentes somente
quando se tratarem de trabalhos com submissão com data anterior ao seu credenciamento.

Art. 6º  Serão concedidos apoios financeiros à participação de eventos apenas para discentes regulares e
devidamente matriculados, desde que o evento seja realizado antes da data da defesa.

Art. 7º Havendo limitação financeira, serão aplicados os seguintes critérios para o atendimento da demanda,
por ordem de priorização:

a) Terão prioridade para recebimento de auxílio ou de reembolso de pagamento de taxas de
publicação em revistas, os docentes que não foram beneficiados com o uso do recurso PROAP
em um mesmo exercício financeiro.

b)Terão prioridade para recebimento de auxílios para participação em eventos os discentes,
seja  como autor  principal  ou co-autor,  que não foram beneficiados  com o  uso do recurso
PROAP em um mesmo exercício financeiro.

Art. 8º Poderão ser custeadas apenas as taxas de publicação em periódicos com QUALIS restrito.

Parágrafo  único.  As  exceções  à  regra  do  caput  serão  submetidas  à  apreciação  da
Coordenadoria  de Pós-graduação do PPGCC que deverá aprovar  a  concessão do auxílio  ou
reembolso.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se a Resolução 01/2022 e demais
disposições em contrário.

Goiânia, 10 de agosto de 2022.

Prof. Dr. Fabrízzio Alphonsus Alves de Melo Nunes Soares

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação

Documento assinado eletronicamente por Fabrízzio Alphonsus Alves De Melo Nunes Soares,
Coordenador de Pós-graduação, em 16/08/2022, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2965395 e o código CRC 76578DF4.

Referência: Processo nº 23070.020220/2022-45 SEI nº 2965395
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