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coulssÃo cesrÃo pRoÊx ppgo puc ttxAs
nesoluÇÂo N. ã202,

APOIOFIHANCETRO PARI ?RNOUçÃO E REVISÃO DE ÂN,GO' CIEMíTICOS
PA RÂ PU BL ICEçÃ O EM PER'ODICO§ I}ITER}IA CIOI.IAIS

considerando gue a Portaria CAPE§ no 34, de 30 de maio de 2006, que reguíamenta o prograrna
de Exelência Acadêmica - PR0EX prevê, em seu aÍtigo 34, írçiso lr ailnea ,e,, a poserbldada de
destina@ de recursos de custeio pâra o apoio das atividades de produção, revÉâo, traduçâo,
editoraçâo' onfecçáo e publicação de conteúdos cêntífico-acadêmicos e de divulgação das
atividades desenvoMdas no âmbitro dos Programas de poç-Graduação, a comrssáo de Gestão
Proex regula por meío de§ta Re'solução os pedidos de epoio financeiro para traduçâo e reyisáo de
art§os cbntífcos para publicação em periodicos intemacionais, com o objetivo de eslimular ainda
mais a intemacionalização da produção cientifica do programa de pôs4radua@ em Direito, apârtir dê publirxçÕes de art§os eientíficos em perodicos gualiÍicados de circulaçáo intemaciçnal,
eonforme píev§to na Deriberação do coregiado no 03, de g de novemb ro de 202a,

'r. DtsPo§tÇÕes pnellrfi ilÀRES
1'1 A comissão receberá pedidos de apoio financeiro wra a radução e/ou revisâo de artsoscientíficos' por meio de servÇos de traduçáo e revisão com hmecedores especializados
conhãtado§, de acordo ôom as normas abaixo esiabelecidas.
1'2 s€rão custeadas somenüe traduçôes/revisóes para publicações em periôdicos internacionais
que atendam às normas dessa Resofuçáo.
1'3 CI apoio financeiro' objeto desta Resolução, será individual para apoío â publicaçao de artigoscieníf,coe relativos a pesquisas desenvolvidas no ârnbihr do Frograrna cte pó§4raduaçáo emDireito ern que, pero menos, um dm aulores seja docente ou discenre do prograrna.
í.4 O apc§o deve o@írer em uma das seguinftBs categorias;
a) Traduçáo de textos em lÍngua porh.lguesa para as lÍnguas inglesa, kancesa, esganhola, italianaou alemã;

b) Revisáo de artigos ern ríngua ingresa, írancesa, espanhola, itariana ou abmã.

2. DO§ CFTITÉruOS DE ELEGIBILIDA§E
2.1 0o Proponêntê:

a) ser docente ou discente do programa de pós-Graduação enr Direito;
b) Estar ?inculaco a p§eic de pesguisa aiiyo devidamante inscritc no Çonselho Nacional deDesenvofuirnento cientíirço e Tecnorógico e às ativídades de urna das redês ou
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grupodinterámbios nacionaie ou internacionâis do Programa (a relaçâo desses grupos êstáirdicada no site do progÍaÍna
https:/i|twr.pucminas.brlpos/direitdDocuments/Rodeso/oa}df'ôÂZüpasquisa%20Nacbnano/o

20e%20lntamacionais%20PPcD%202020.pd0, ou indicaçác de que se kata de atividade retar*a a
novo gruprÍintercàmbio {ertig§ 10 da Deliberaçâo no ZIZúZA1,

c) ser autor ou coautor do artigo que se pretende Eubmeteí à publicaçào,
d) Estar com as informaçóes do cuniculo LatÍas atualizada há pelo menos z meses da dala da
solicit4ào do auxílio;

e) Ter publícações de art§os nos últimos três anos em revista nacÍonâl com estrato quaÍis no
mÍnimo 82' ou ter pubiicado em perkldirrc intornacionarnos úlümos trêo anos.

2-2 tlo AÉso a ssr traduzido ou rsviaado:
a) As propostas ele artigos devem indicar quai será o periódico de submis§âo, com Qualis minímo
81 em Dkeibo (a lrsta de peri<5dims pode ser consultada no site da plataforma sucupíra-
i'iltps:i/sucr:9ira.capgs. qçy irrlsuc-r ptralÕubi'c cCIns

a Ge.rar Pericd i cos. j s i) :

b) As propostas deverão demonstrar a adequaçâo do artigô á linha editorial adotadá pelo periódico
indbado,

c) o artigo &ve ser apresentado cumprindo todas as normas editoriais do periôdico ao qual
será subrnetido' entre elâs os nÚmeros mínimo e máximo de páginas, à exceção do idbnra para
os casos de solbitação de tradução.

3. DA UHrrAÇÃO tlo NúirERo DE pROpo§TAs

3'1 Çada proponente, seja na condiçâo de autor ou coautor, poderá apresentâr anualmente
someflte 01 {uma) proposta de solicitação de apoio financeiro para hadução e/ou revisâo de artigo.

4. BA INSCR|çÃO

4'1 o apoio para fadução elou revisão de artigos será realiaado por meio de serviços de tradução
e revisão epm fornecedores especializados contratadm confonne as rêgrâs de custeio proex.
4.2 A solicrtaÇão de apoio deveÉ ser realizada gar e_Ínailpara o endereço _-,_r. _-. l. *.,_:.4'3 o email reíerido no iêm anteriçr deverá contêr o título "RESoLUÇÁç ou2a2l pRoEX -
ARTlGo"' No corpo da mensagem, deverão co,'istar o{s) nome(s} de autories) e coautor{esi, bem
c§mo a indicação do periôdico ao qual o artigo será subrnetido, bem como o sêu qsalis atuâI.
4'4 Em ânexo ao e-maii referido no itêm 4.3 desta Resoluçáo, deyerá sêr apresentada a seguinte
ôocurnentaçáo;

e) '{rtigo a ser trariuzido ou i'evisado ern formato'.doc" ou ".docx,,, já Íor:natado segu*do as normas

*{

v



Pontificia universidade catorica de Minas Gerais

edit'oriaia ds reyistâ;

h) cornprcmçáo do cumprimento &s reguisitos diepcstos no itom 2.1, alíneas,â,a ,e.dêsta
ResoluÉo,

5. OA ÂHÂLIsE DAS PROPOSTAS

5'1 O proce+so de recepção de pedkJos será de Íiuxo continuo, sendo as solicitações atendkJas de
acordo oom a ordem de chegeda, até atingir o montante de recursos alocados wra apres€flte
Resoluçâo, nos termos do itern 7.

5'2 08 @ido8 de apCIio finaneiro seráo analisados peta comissâo cG/pRoEx, sendo que:
a) $mente serâo aprovadas as propostas que atendam aos crilérios dessa Resoluçáo.
condicionadas à dispon ib ilidade de recu rsos fina nceiros ;

b) o resulàado finar dm deriberaçÕes será encaminhado por *mailao soricitânte;
5,3 S€rfu rejeiladas as propostas:

a) ouando se referirem a art§os ídênticas, apesar de terenr sido aprcsentadas por solicitantês
disünbs;

b) Quando não aderentes a quasuer urn dos termos deste Reêaluçfu;
c) ouando enviadas por qualquer outro meio, senão aquele disposto no item 4 d€sta Resoluçâo.

6. DÀ E(ECUçÃO DO SERVTç0 DETRADUÇÃO etou REVTSÀo
6'1 As solirÍtaçÕes aprovadas serâo encarninhadas pela comissâo cG/pRoEX parâ obtençtu de
triâu orçarnentos de serviços traduçãolrevrsião.

6'2 Toda cornunir:açâo com os frcrnecedores será realizada pela comissão cG/pRoEX, que atuarána mediaçáo entre o fornecedor e os auloresl
6'3 o praza ?ara a enfega do servíço será negociado pela comissão cG/pRoEx coil! ofomecedor.

6'4 ÂpÓ6 receber o texto traduzido elsu revisado, havará o pfãzo de 02 (dois) dias conidos para eveúficaçáo. por parte dos autores, quanto à quaridade e comprefude do servi;o prestado peloÍomecedo( bem corno eventuat necessidade de ajustes.

7. DOS PRAZOS E RECURSOS DISPOiliVEIS
7'1 As solir:iLaçoes serác recebidas enj regime oe fluxo contínuo, até o esgotamenb do limiteorçamentárío destinado para esüa ResoluÇãc.
7.2 Estão desfinadas ao apoio, pre,",ísto nesta Resoluçâo recursos de atê RS 20.000,00 (vinte milreais)..,
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8" BA PRE§TAÇÃO OC COHTÂS

8"1 Os docurnantOs e serem apreeantados para prestaçáo dA contas sâo o* §,€üuiniâ§

a) Carta de eubÍnissáo, recibo ou outro documÊnto amrtdo peir çrenórtiec e§lrã/rg€rü Í.lue

conpÍolp a suknigsào do arti0to,

b) Deiiberaçâo finai do periÔdica sobre a pblicaçáo.

I2 O sotiitante delerá apresentar à Comissáo comprovaçáo da submiasfu do manuscrito am até

15 dias conidos após a finalizdo do serviço de tradu@ ou revísâo, e dsverá rnânleÍ a Comissáo

infonnada sobr€ delb€rãÉo finaldo petiódico sobre a publicaçâo ou rÉo do artigo.

8.3. Os documentos dispostos no ilem S.1 desta Resclução deveráo ser enüados para o ínÊsrfio

enderep de e-mail indicado no itern 4.2, com o tílulo "RE$OLUÇÂA 02nA21 PROEX -
COMPROVA}'ITE".

8.4 Caso seia aprovada a publicação do ar'rigo, uma cópia do aúi1p deverá ser encaminhadâ à

Comissão CC,/PROEX.

8.5 A não observànçia de qualquer dos requisitos da prestaçáo de contas eanetaÍá na obrignçào

de restituição à Comissâo CG/PROE;{ dos valorm pagos pelo serviço de tradução ou revisâo.

e. DtsPosrÇÓes prxas

9.1 O solkitante sê responsabilize pêlâ veracidade das informa@es e documentos fornocidos à

Comissáo CG/PROEX.

9,2 À Csnissáo CGiPROEX resolverâ casos ombsos e situaçÕes nâo previstas no presente

Reso{uçâo.

Eelo Horizonte - MG, 4 de junho & 2A21.

Prof. de

Prof.

Discente M*k#I#,uim",,0.,,' §arkís
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