
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 66/2022/PRPG/UFG

Processo nº 23070.055258/2022-39

Goiânia, 05 de outubro de 2022.

Aos(Às) 
Coordenadores(as), Vice-Coordenadores(as) 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG

  

Assunto: Pesquisa acerca de Taxas de Publicação de Artigos e Livros/Capítulos de Livro

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.055258/2022-39.

Prezados(as) senhores(as),

 

1. Com o obje�vo de canalizar recursos financeiros, buscando incen�var mecanismos de
qualificação, acompanhamento e avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, a Pró-Reitoria
de Pós-Graduação (PRPG) está realizando um levantamento quan�ta�vo das demandas relacionadas às
taxas de publicação (isto é, pagamento para publicar) de ar�gos em periódicos e de livros/capítulos de
livros, considerando os dois úl�mos anos (2021 e 2022). O estudo servirá como base para a busca por
incen�vos financeiros junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) para tal
finalidade.

2. Os programas devem preencher o formulário neste
link: h�ps://forms.gle/Fy9w9MYM9YDLYbiF9 até o dia 14/10/2022. 

3. Esclarecemos que, após o prazo supracitado, a PRPG consolidará as informações enviadas
pelos programas e posteriormente apresentará relatório circunstanciado à FAPEG.

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Felipe Terra Mar�ns

Pró-Reitor de Pós-Graduação

 

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Terra Mar�ns, Pró-Reitor, em 05/10/2022, às
18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?

Boletim de Serviço Eletrônico em 06/10/2022 

https://forms.gle/Fy9w9MYM9YDLYbiF9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3244616 e
o código CRC 05006764.
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