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COMISSÃO ACADÊMICA INSTITUCIONAL DO PROFNIT/IFBA 

 

 

Chamada Interna PROFNIT/IFBA nº 01 de 20 de maio de 2021 

Fortalecimento dos Indicadores de Produção Intelectual do PROFNIT-IFBA 
 

O Colegiado do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT-IFBA), tendo em vista o Projeto da Coordenação 

do Programa aprovado no Edital nº 19/2020/PRPGI/IFBA, intitulado Fortalecimento do Programa de Pós-

Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação – PROFNIT-IFBA: 

melhoria dos indicadores de qualidade do Programa (2021-2022), resolve por esta Chamada Interna, 

proporcionar meios que visam o fortalecimento dos indicadores de produção intelectual do PROFNIT-IFBA. 

 

1. Objetivo 

A presente Chamada tem por objetivo receber manuscritos com potencial de publicação, segundo os critérios 

estabelecidos nesta Chamada Interna, de forma a estimular a qualificação da produção intelectual dos 

docentes credenciados, discentes e egressos do PROFNIT-IFBA e com isso, alcançar a melhoria dos 

indicadores de qualidade do Programa. 

As metas e respectivas ações correlacionadas ao referido Projeto estão alinhadas com o objetivo da presente 

Chamada, são elas:  

META A - Qualificação da produção científica e técnico-tecnológica dos docentes e discentes do PROFNIT-

IFBA 

Ação 1: Publicar Chamada Interna do Colegiado visando apoiar a publicação da produção bibliográfica 

de docentes e discentes em periódicos nacionais e internacionais indexados e qualificados. 

Ação 2: Publicar Chamada Interna do Colegiado visando apoiar a publicação da produção bibliográfica 

de docentes e discentes na forma de livros e capítulos de livros em editoras qualificados 

 

META B - Ampliação e fortalecimento das ações de internacionalização do PROFNIT 

Ação 4: Apoio a publicações em periódicos internacionais qualificados de docentes e discentes do 

Programa 

 

2. Critérios 

2.1 Poderão ser apoiadas produções intelectuais oriundas de produtos de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de egressos do PROFNIT-IFBA e demais produções bibliográficas relacionadas à atuação dos 

docentes, discentes e egressos, com padrão de qualidade atestado, segundo: 

a) configurem como autores, na ordem de prioridade:  

I. Docentes e discentes/egresso do PROFNIT-IFBA;  

II. Docentes do PROFNIT-IFBA. 

b) compreendam os seguintes tipos, na ordem de prioridade: 

I. Revistas internacionais indexadas, Qualis A1 - A4 (novo) ou A1 a B1 (Qualis vigente), fator de impacto. 

II. Revistas nacionais indexadas, Qualis A1 - A4 (novo) ou A1 a B1 (Qualis vigente), fator de impacto. 

III. Livros em Editoras Universitárias, conselho editorial, cujas obras tenham sido submetidas a editais e 

passado por processo de avaliação entre os pares, constem de informações dos autores e índice remissivo. 

IV. Revisão textual e normativa dos produtos de TCC dos estudantes concluintes. 

 

3. Recursos financeiros 

3.1 Serão disponibilizados nesta Chamada o recurso total de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

3.2 O apoio será distribuído de acordo com os seguintes valores: a) até R$ 2500,00 para taxa de publicação; 

b) até R$ 1500,00 para taxa de tradução;  

c) até R$ 1000,00 para tradução na língua inglesa com emissão de certificado;  

d) até R$ 500,00 para taxa de revisão textual e normativa dos produtos de TCC. 

 



 
 

4. Envio das propostas 

4.1 As propostas devem ser anexadas no SEI do PROFNIT.REI, em nome do docente responsável, no 

processo aberto exclusivamente para essa finalidade (Chamada Interna PROFNIT/IFBA nº 01/2021), em 

primeira rodada, até 09 de junho para análise do Colegiado em Reunião a ocorrer em 11 de junho de 2021. 

4.2 Caso, recurso não seja totalmente alocado nesta reunião, fica prorrogada a análise dos trabalhos até a 

liquidação do valor específico para esta rubrica nas próximas reuniões do Colegiado 

4.3 As propostas devem, ser submetidas conforme modelo Anexo 1, acompanhadas pelo orçamento do 

item solicitado, em um único arquivo PDF.  

 

5. Prestação de Conta 

5.1 O docente responsável contemplado deve anexar ao processo SEI o recibo do serviço utilizado conforme 

sua solicitação.  

5.3 Comprovante do serviço de tradução ou revisão, conforme o caso. 

5.2 Comprovante de submissão do manuscrito, se for o caso. 

 

6. Disposições gerais 

O Colegiado do PROFNIT/IFBA reserva o direito de tratar os casos omissos.  

 

Salvador, 20 de maio de 2021. 

 

 

Wagna Piler Carvalho dos Santos 

Comissão Acadêmica Institucional PROFNIT-IFBA 

 

 



 
ANEXO 1 

Modelo para Submissão da Proposta 

 

Tipo de recurso solicitado (item 3.2)  

Docente Responsável  

1. Título da obra  

2. Autores  

 

  

3. Dados do Periódico pretendido  Título: 

Link do site: 

Índice de Impacto: Estrato do Qualis: 

4. Resumo estruturado da obra (100 

a 200 palavras para cada item) 

4. 1 Design / metodologia / abordagem  

 

4.2 Finalidade  

 

4.3 Resultados  

 

4. 5 Limitações / implicações da pesquisa  

 

4. 6 Implicações práticas  

 

4. 7 Implicações sociais   

 

4. 8 Originalidade / valor  

 

4. 9 Perspectivas futuras 

 

 


