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Dispõe sobre os critérios e condições para a concessão de apoio para a participação em 
eventos científicos e para publicação de trabalhos científicos em língua estrangeira. 

 
O colegiado dos cursos de doutorado, mestrado acadêmico e mestrado profissional em Administração, reunido em 23/10/2015, 
no uso de suas atribuições, decide revisar a IN 01/2013 que regula a concessão de apoio financeiro a docentes e discentes do 
NPGA para participação em eventos científicos e para publicação de trabalhos científicos em língua estrangeira, de acordo com 
os seguintes critérios e condições: 

1. O apoio financeiro compreende três modalidades: a) pagamento de despesas com passagens aéreas e terrestres, 
inscrição, hospedagem ou diárias; b) pagamento de despesas com revisão de artigos completos, livros ou capítulos de 
livros escritos em língua estrangeira; c) tradução de artigos científicos para idioma estrangeiro; 

2. Terão direito a solicitar apoio para participação em eventos científicos, os docentes permanentes e colaboradores e os 
discentes regulares e egressos até dois anos após a data da defesa dos cursos de doutorado, mestrado acadêmico e 
mestrado profissional com artigos completos aceitos para apresentação e publicação em anais de eventos científicos 
no Brasil e no Exterior, devidamente registrados no currículo Lattes do solicitante. Para apoio a participação em evento 
científico no exterior, somente serão aceitos artigos escritos em idioma estrangeiro, preferencialmente em inglês, com 
exceção para evento científico que tenha um track específico para artigos em língua portuguesa; 

3. Não será concedido apoio para autor e co-autor para participação em um mesmo evento científico; 

4. Não será concedido apoio para participação em eventos científicos para apresentação de resumo, resumo expandido 
ou pôster de qualquer modalidade; 

5. Terão direito a solicitar apoio para publicação em língua estrangeira os docentes permanentes e colaboradores e os 
discentes regulares que apresentarem artigos completos, livros ou capítulos de livros escritos em idioma estrangeiro. 
No caso de artigos completos o mesmo deverá ter sido elaborado obedecendo aos requisitos para submissão em 
periódicos internacionais com classificação no Qualis CAPES superior ou igual a B2; 

6. O apoio aos estudantes em qualquer uma das modalidades é restrito àqueles cujo trabalho tenha co-autoria de 
professor credenciado no NPGA como permanente ou colaborador, preferencialmente do orientador e originado da 
dissertação ou tese concluída ou em andamento; 

7. O apoio à participação em um 2º evento fica condicionado à comprovada aceitação de um artigo para publicação em 
periódico (devidamente registrado no currículo Lattes do solicitante) e à submissão do artigo apresentado no evento 
apoiado pelo NPGA para análise em periódico. Somente serão aceitos periódicos com classificação B2 ou superior no 
Qualis CAPES. Artigos publicados antes da data de concessão do primeiro auxílio concedido não serão considerados 
válidos para a obtenção de um segundo auxílio;  

8. Não será concedido apoio para participação em eventos científicos e para publicação de trabalhos científicos em língua 
estrangeira de alunos e professores que estejam com pendência acadêmica ou administrativa junto ao NPGA; 

9. A solicitação de apoio deverá ser encaminhada à Coordenação do NPGA, mediante o preenchimento do “Formulário 
de Solicitação de Apoio à Participação em Atividades Acadêmicas”, disponível em 
http://www.npga.adm.ufba.br/formularios, acompanhado do comprovante de aceitação e do trabalho/artigo 
completo, no caso de participação em eventos nacionais, e cópia em meio eletrônico do trabalho a ser revisado, 
elaborado em inglês, no caso de apoio à participação em eventos internacionais ou à publicação em periódicos 
internacionais; 

10. As solicitações serão analisadas pela coordenação do NPGA que decidirá sobre a concessão, com base nos critérios e 
condições dessa instrução e na disponibilidade de recursos financeiros; 

11. Os recursos financeiros utilizados para a concessão dos apoios de que trata esta Instrução Normativa tem como 
fontes: receita própria do NPGA gerada pela oferta dos cursos de Pós-Graduação stricto e lato-sensu e do Programa de 
Apoio a Pós-Graduação (PROAP) da CAPES. 
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