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Edital 05/2021 do Programa de Pós-Graduação em Biologia Funcional e Molecular 

do Instituto de Biologia da UNICAMP 
 

1. ESCOPO: Visando complementar os custos de publicação de artigos científicos, a 

CPPG-BFM publica o presente EDITAL. 

 

2. NATUREZA DO RECURSO: O recurso disponível por este EDITAL será de até R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), contemplando docentes com no máximo R$ 10.000,00 

(dez mil reais). O recurso poderá ser utilizado para o pagamento de taxas de 

publicação de artigos científicos, EXCLUSIVAMENTE na forma de reembolso. A 

solicitação de pagamento deve ser realizada, impreterivelmente até 24/02/2022. 

Todas as solicitações referentes ao presente edital serão avaliadas individualmente e 

comparativamente, sendo que a decisão pelo financiamento dos itens solicitados 

dependerá do julgamento da comissão, podendo ou não ser custeado integralmente.  

Obs: Docentes que já concluíram o pagamento de taxa de publicação, podem 

participar deste Edital e solicitar a verba na forma de reembolso, desde que a 

publicação respeite a vigência do recurso PROEX (11/08/2021 – 31/03/2022). 

 

3. ELEGIBILIDADE: Todas(os) as(os) docentes do PPG-BFM são elegíveis. 

Observações:  

(a) Terão prioridade orientadoras(es) permanentes do PPG-BFM que cumprem 

regularmente a Instrução Normativa 02: Credenciamento e Descredenciamento de 

Docentes, Art. 4.: "O orientador será credenciado como Permanente se orientar no 

mínimo 2 alunos, ministrar pelo menos 1 disciplina a cada 2 anos e que tenha 

publicado, em média, 3 artigos nos últimos 3 anos." 

(c) Trabalhos em que discentes do PPG-BFM sejam co-autores, também terão 

prioridade. 
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4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: Para a solicitação de recursos no presente edital, a(o) 

docente deverá encaminhar, por meio do Formulário de solicitação on-line, 

disponível em https://forms.gle/qJq8wXk2FbSngPhR7. 

  

● Título e Abstract do trabalho aceito para publicação; 

● Comprovante de aceite do trabalho; 

● Demonstrativo de custos da publicação. 

 

5. JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES: A avaliação de todas as solicitações para o 

presente edital será realizada de modo comparativo pela Comissão do PPG-BFM.  

 

DOS PRAZOS:  

● Data limite para inscrições: 04/fevereiro/2022 

● Divulgação dos pedidos selecionados: 11/fevereiro/2022 

● Não serão avaliadas solicitações enviadas fora dos prazos e das condições 

estabelecidas. 

https://forms.gle/qJq8wXk2FbSngPhR7

