
 
 

RESOLUÇÃO Nº 03/2016 - CEFID 

 
Altera o EDITAL PRODIP 01/2016 - 
CEFID  
 
 

O Presidente do Conselho de Centro – CONCEFID - do Centro de Ciências da 

Saúde e do Esporte – CEFID, da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, no 

uso de suas competências legais, considerando a deliberação do Plenário relativa ao 

Processo no 11054/2016, tomada em sessão de 05 de Julho de 2016. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1o O item 1.2 do Edital PRODIP 01/2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“O PRODIP objetiva apoiar a participação em eventos científicos, tecnológicos, 

artístico-culturais, como congressos e similares, em âmbito nacional, com diárias, e 

com o pagamento de taxas ou encargos de tramitação e publicação (publishing fee ou 

publishing charges) de artigos em periódicos científicos nacionais e estrangeiros, e que 

possuam interesse institucional.”  

 

Art. 2o O item 3.1 do Edital PRODIP 01/2016, passa a vigorar com a seguinte redação e 

ainda acrescido do item 3.2, 3.3 e 3.4: 

“3.1. O valor dos recursos financeiros para custear diárias ou taxas ou encargos 

de tramitação e publicação, alocados para o Programa de Apoio à Divulgação da 

Produção Intelectual – PRODIP para o ano de 2016 será ́de até R$ 30.000,00 (trinta mil 

Reais), conforme pedidos aprovados nas instâncias do Centro, de acordo com o item 

4.3 deste Edital. 



 
 3.2. Para o pagamento das taxas ou encargos de tramitação e publicação serão 

priorizados os periódicos pertencentes aos extratos “A” do Qualis CAPES área 21, 

sendo limitados ao valor de: 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para artigos de Qualis A1; 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para artigos de Qualis A2; 

R$ 500,00 (quinhentos reais) para artigos de Qualis B1 ou B2; 

 

3.3. Artigos com classificação inferior a Qualis B2 não terão direito ao 

recebimento do auxílio. 

 

3.4. Fica a cargo de cada docente solicitante verificar junto ao periódico a ser 

publicado a possibilidade de fracionar a forma e a pessoa de pagamento quando a taxa 

de publicação exceder os valores acima estipulados.” 

 

Art. 3o O item 4.2 do Edital PRODIP 01/2016, passa a vigorar com a seguinte redação e 

os itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, tornam-se sem efeito: 

 “4.2. A concessão do auxílio do PRODIP, no ano de 2016, está limitada a um 

auxílio por docente, sem exceções.” 

 

Art. 4o Torna sem efeito o item 4.10 do Edital PRODIP 01/2016. 

 

Art. 5o O anexo I do Edital PRODIP 01/2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

 



 
Anexo 1 

Programa de Apoio à Divulgação da Produção Intelectual – PRODIP 

 Ficha de Inscrição para participação em evento 

PROFESSOR  
 

DEPARTAMENTO  
 

LOCAL DO EVENTO  
 

PERÍODO DO EVENTO  
 

NOME DO EVENTO  
 

ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA PROMOTORA  
 

TÍTULO(S) DO(S) TRABALHO(S) ACEITO(S)  
 

APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR 

AGÊNCIA DE FOMENTO  

( )SIM ( )NÃO Nome da Agência: 

_____________________  

DIÁRIAS  
(   )SIM (  )NÃO 

Quantidade: _____________________ 

Florianópolis, ___ de ______________ de 201_.  

Assinatura: _____________________________  

 

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Florianópolis, 05 de julho de 2016. 

 

Prof. Me. Paulo Henrique Xavier de Souza 

Presidente do CONCEFID 


