
Edital 001 / 2022 -
Excelência Acadêmica e Pertencimento na Pós-Graduação:

incentivo à pesquisa FEANA (ExPert)

1. DA FINALIDADE:

1.1. Este edital possui apoio integral da Sempre FEA, uma associação do tipo

fundo patrimonial fundada em 2020 por pessoas egressas da FEA e que hoje

possui mais de 250 pessoas voluntárias, mais de 200 pessoas doadoras e

aproximadamente R$8 milhões arrecadados. Essas doações já beneficiaram

40 projetos direcionados à comunidade FEAna com a distribuição de R$550

mil entre os projetos, sendo este um deles.

1.2. O programa de “Excelência Acadêmica e Pertencimento na Pós-Graduação:

incentivo à pesquisa FEANA” objetiva fomentar a pesquisa e o engajamento

de estudantes de pós-graduação da Faculdade de Economia, Administração,

Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEAUSP) por meio

de apoio financeiro em atividades relacionadas à produção científica em que a

pessoa discente seja a primeira autora e que esteja relacionada com a

dissertação ou tese.

1.3. Será disponibilizada verba para:

(i) serviços de tradução para o inglês e o espanhol e serviço de revisão

para o português de artigos aprovados em congressos para submissão

em periódicos nacionais ou internacionais, dentre os que estão

classificados entre os níveis A1 e B3 (Qualis-CAPES vigente) ou

indexados nas bases Web of Science e/ou Scopus com fator de impacto

equivalente;

(ii) inscrição e/ou apoio para a participação em Congressos

Acadêmicos (nacionais e internacionais), com artigo aceito para

apresentação e discussão;

(iii) Premiação para artigos publicados no ano de 2022 em revistas

acadêmicas classificadas nos estratos A1 e A2 (Qualis-CAPES

vigente) ou de Fator de Impacto JCR (Web of Science) e/ou o

Citescore (Scopus) equivalentes.



1.4. O programa tem como objetivos específicos:
1.4.1. Garantir a manutenção da relevância dos programas de pós-graduação

e de graduação FEAnos ao incentivar que discentes busquem por

socialização em eventos acadêmicos e por publicações em periódicos

de alto impacto;

1.4.2. Incentivar parcerias entre docentes e discentes dos programas de

pós-graduação e de graduação da FEA para que colaborem em

projetos de pesquisa e em  publicações.

2. DA DESTINAÇÃO:

2.1. Os auxílios financeiros poderão ser destinados a pessoas discentes

regularmente matriculadas nos programas de pós-graduação da Faculdade de

Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da FEAUSP.

2.2. Os auxílios financeiros poderão ser destinados a pessoas egressas dos cursos

de pós-graduação da FEAUSP em até três anos da data de publicação deste

edital.

3. DA DURAÇÃO, QUANTIDADE E VALORES DOS BENEFÍCIOS:

3.1. Serão contemplados neste Edital até 29 (vinte e nove) propostas de pessoas

discentes e egressas dos programas de pós-graduação da FEAUSP.

3.2. A quantidade e os valores dos benefícios a serem alocados por discente são:

3.2.1. Até 20 (vinte) auxílios financeiros de R$ 500,00 (quinhentos reais)

para a tradução ou revisão de artigos que, preferencialmente, já

tenham sido aprovados e apresentados em congressos e consórcios

mestrais e doutorais, com o objetivo de submissão para publicação em

revistas dos estratos Qualis B3 e acima ou indexados nas bases Web

of Science e/ou Scopus;

3.2.2. Até 5 (cinco) auxílios financeiros de R$ 800,00 (oitocentos reais) para

inscrição e/ou para apoio à participação em congressos, eventos e

consórcios mestrais e doutorais que venham a acontecer após a data

de publicação deste edital;

3.2.3. Até 4 (quatro) prêmios de R$ 500,00 (quinhentos reais) para

publicações no ano de 2022 de pessoas discentes em revistas

acadêmicas dos estratos A1 e A2 do Qualis/CAPES vigente ou



indexados nas bases Web of Science e/ou Scopus com fator de impacto

equivalente.

3.3. A partir da divulgação do resultado final, as pessoas contempladas terão o

período de até 6 (seis) meses para utilizar o auxílio, considerando a

destinação final a mesma que foi detalhada no termo de compromisso

(conforme o item 4.3.1).

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

4.1. A pessoa poderá solicitar somente um tipo de benefício no momento da

inscrição. Caso queira solicitar tipos diferentes de benefício, deverá realizar

cada inscrição isoladamente.

4.2. A inscrição deverá ser realizada pelo seguinte link até às 23h59 do dia 21/11:

https://semprefea.org.br/expert/

4.3. No ato da inscrição a pessoa deverá apresentar os documentos comprobatórios,
que são:

4.3.1. A pessoa deverá anexar um termo de compromisso em que garante

que o benefício recebido será utilizado até 14/03/2023 e será única e

exclusivamente para a revisão ou tradução de artigo.

No caso de solicitação do benefício para inscrição ou apoio a

participação em congressos, eventos e consórcios mestrais e doutorais,

a pessoa deverá inserir o comprovante de submissão e,

posteriormente, o aceite no evento desejado até 14/03/2023.

4.3.2. No caso de premiação de publicações em revistas dos estratos A1 e

A2 do Qualis/Capes vigente, ou indexadas nas bases Web of Science

e/ou Scopus com fator de impacto equivalente, a pessoa deverá

apresentar a comprovação do aceite no ato da inscrição.

5. DA SELEÇÃO

5.1. A seleção será realizada pela Comissão proponente do programa de

Excelência Acadêmica e Pertencimento na Pós-Graduação e Graduação da

Sempre FEA, formada por discentes de pós-graduação, por docentes e por

representantes da Sempre FEA, associação apoiadora deste edital.

5.2. No processo de seleção, a Comissão deverá levar em consideração os seguintes
aspectos:

https://semprefea.org.br/expert/


5.2.1. Atendimento aos requisitos; e

5.2.2. Adequação da documentação apresentada.

5.3. Na possibilidade de que todas as submissões que cumpram os requisitos

excedam o valor previsto no edital, o processo de escolha será o seguinte:

5.3.1. A classificação dos estratos Qualis/CAPES ou o Fator de Impacto

JCR (Web of Science) e/ou o Citescore (Scopus) mais recente da

revista;

5.3.2. No caso de eventos, serão consideradas, quando existir, a classificação

dos anais nos estratos Qualis-CAPES;

5.3.3. Participação de docente como co-autor;

5.3.4. O apoio e a premiação serão preferencialmente alocados a pessoas que

pertençam aos seguintes grupos:

5.3.4.1. Mulheres e mulheres-mães;

5.3.4.2. Pessoas negras;

5.3.4.3. Pessoas LGBTQIAPN+;

5.3.4.4. Pessoas indígenas;

5.3.4.5. Pessoas com deficiências;

5.3.4.6. Pessoas em situação de refúgio ou apátridas;

5.3.4.7. Pessoas com a maior parte de sua formação em instituição de

ensino pública ou em instituição de ensino privada com bolsa.

5.3.5. O apoio e a premiação serão preferencialmente alocados a temáticas

de relevância social, alinhadas com as grandes áreas de atuação da

Sempre FEA, que são: Excelência acadêmica, Extensão Universitária,

Empreendedorismo, e Inclusão e equidade. São de especial interesse

igualmente as temáticas abarcadas pelos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações

Unidas (ONU), na intersecção com problemas sociais estruturais

como, exemplificativamente, racismo, sexismo, homofobia,

LGBTfobia, transfobia, xenofobia, etarismo, capacitismo, migração e

imigração, pessoas refugiadas, branquitude, desigualdade, insegurança

alimentar, pobreza.

6. DA COMPROVAÇÃO E REEMBOLSO



6.1. Para comprovação do uso do auxílio:

(i) para as pessoas que queiram contemplar o auxílio para revisão ou tradução

do artigo, como maneira de comprovar a utilização do benefício, deverão

enviar: (a) no ato da inscrição um resumo do respectivo artigo; (b) até a data

disposta no item 4.3 comprovantes de utilização do recurso via e-mail

institucional (projetos@semprefea.org.br), sendo aceitos recibo ou nota fiscal

do serviço de revisão/tradução realizado por uma pessoa profissional;

(ii) para as pessoas que queiram o auxílio em inscrição ou apoio para

participação em eventos, apresentar o comprovante de inscrição e/ou das

despesas com a participação, e de participação e de apresentação do trabalho

via e-mail institucional (projetos@semprefea.org.br); e

(iii) para as pessoas que concorram a receber a premiação para publicação em

revista, no ato da inscrição deverão anexar documentação que comprove a

publicação do artigo e/ou aceite para publicação, bem como previsão de

publicação.

6.2. O prazo para envio dos comprovantes é até 14/03/2023, uma semana após o

período máximo de utilização do benefício (07/03/2023).

7. CALENDÁRIO

Atividades Data

Lançamento do edital 24/10/2022

Período de inscrições 24/10 à 21/11 às 23h59
BRT

Divulgação dos
resultados

05/12/2022

Período de
apresentação de

recurso

06/12à 09/12 às 23h59
BRT

Resultado final 12/12/2022

Prazo limite para
utilização do benefício

07/03/2023

mailto:projetos@semprefea.org.br
mailto:projetos@semprefea.org.br


Anexo I - Termo de compromisso de utilização de recurso financeiro

Eu, _________________________________________, portador/portadora do RG nº (ou
RNE no caso de estrangeiro/estrangeira) _____________________ e do CPF nº
__________________________, DECLARO, para devidos fins, que os recursos recebidos
por meio do edital Excelência Acadêmica e Pertencimento na Pós-Graduação (ExPert), em
parceria com a Sempre FEA serão utilizados para a seguinte finalidade:

(    ) Serviços de tradução para o inglês e espanhol e revisão para português;

( ) Inscrição e/ou despesas com a participação em Congressos Acadêmicos (nacionais e
internacionais); ou

(   ) Prêmio para publicação em revistas científicas (nacionais e internacionais).

Por ser verdade, firmo o presente.

___________________________
(nome completo)

Sao Paulo, ___ de __________ de 2023.


