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TUTORIAL - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRADUÇÃO/REVISÃO DE ARTIGO
CIENTÍFICO (PROAP) - DOCENTES

Benefício concedido em pecúnia (pela União) que se destina a apoiar as despesas

relacionadas à tradução/revisão de artigo científico aos docentes vinculados ao PPGCC,

com o intuito de apoiar a participação em atividades acadêmicas ou científicas e alavancar

a pesquisa na pós-graduação.

- Legislação pertinente: PORTARIA CAPES Nº 156, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014.

Importante! A solicitação deve ser enviada pela secretaria do PPGCC à PROAD-UFG via

processo SEI (Tipo Orçamento e Finanças: Apoio Financeiro a Revisão/Tradução de

Artigo). Auxílios para tradução ou revisão de artigo são restritos a docentes.

Valor máximo permitido:
R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)

Documentação a ser providenciada pelo docente:
• Cópia do manuscrito (versão preliminar do artigo) contendo o nome dos autores;

• 3 (três) orçamentos dos serviços especializados a serem prestados (em papel timbrado).

Em caso de único orçamento, fazer justificativa fundamentada.

Todos os documentos listados acima devem ser enviados em formato .pdf
para o e-mail ppgcc@inf.ufg.br. Além dos documentos, devem ser informados no e-mail

os dados bancários (banco, agência e conta) para o pagamento do auxílio, e o nome da

revista/periódico em que o artigo será submetido.

Documentos necessários para a prestação de contas:

• Artigo traduzido/revisado + aceite da publicação (se houver);
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• Cópia do documento fiscal de realização do serviço no nome do beneficiário do auxílio. O

documento deve constar a descrição do serviço prestado com menção ao título do artigo

traduzido/revisado.

Obs.1: Após o recebimento do auxílio, o beneficiário tem 30 (trinta) dias para realizar a

prestação de contas, mediante o envio dos documentos listados acima para o e-mail

ppgcc@inf.ufg.br.

Obs.2: Caso o docente não comprove a despesa, será necessário restituir à UFG o valor

recebido.
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