FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Hebdomadário da Pós-Graduação. 6(17), 2019: Auxílio à Publicação

AUXÍLIO À PUBLICAÇÃO

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica (PPG-CM)
propôs, discutiu e está divulgando o Auxílio Financeiro à Publicação de Artigos Científicos com
objetivo de promover publicações de artigos por alunos e orientadores do programa. A Comissão
notou que essa é uma solicitação frequente de orientadores que se deparam com a necessidade
de custear taxas de publicação, cada vez mais comuns, e optam por não submeter trabalhos para
determinados periódicos ou empregam recursos pessoais. Mesmo periódicos nacionais de ótima
qualidade necessitam cobrar taxas de publicações, por exemplo, o Brazilian Journal of Medical and
Biological Research.
Essa forma de auxílio financeiro respeitará os limites orçamentários do programa e
avaliações dos seus efeitos serão realizadas mensalmente. Serão oferecidos 32 Auxílios à
Publicação para artigos que tenham alunos ou egressos como primeiro autor e algum orientador
do programa como autor sênior. O periódico deverá se enquadrar na qualidade mínima
determinada pelo PPG, ou seja, impacto acima de 1,0 e indexação nas bases JCR - Web of Science e
Scimago Journal Rank. O valor máximo para cada auxílio será de US$ 2.000,00 (Dois mil dólares
americanos) e limitado a um auxílio por orientador. Os autores deverão pleitear isenção e/ou
desconto na taxa de publicação. Sugerimos que essa solicitação seja justificada pelas
características econômicas do Brasil (baixa renda per capita, país em desenvolvimento) e por se
tratar de universidade pública.
Uma vez que a verba disponível não é suficiente para todos os orientadores, sugerimos
que outras fontes de recursos sejam adotadas, por exemplo, reserva técnica para quem tem
financiamento Fapesp, auxílios Faepa para orientadores da FMRP/HC-FMRP, etc. Se, ainda assim, o
número de solicitações ultrapassar o número disponível, nessa chamada, a ordem de inscrição
será empregada para selecionar os pedidos a serem contemplados.
As inscrições se iniciarão em 01/12/2019 e serão realizadas online em Questionário Google
Form. No momento, o edital e o formulário de inscrição estão em confecção e serão divulgados
amplamente assim que prontos.
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