
CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
GABINETE - Campus São Raimundo das Mangabeiras - GAB-SRM

OS Nº 20/2022 - GAB-SRM/CAMP-SRM/IFMA D E 11 DE MARÇO DE 2022

Disponibiliza recurso para servidores docentes e

técnicos administra vos para incen vo a

publicação de ar gos cien ficos

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO,
CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, nomeado através da Portaria N° 5433 de 18 de novembro de 2020,

publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições legais e considerando

necessidade de:

Incen var a produção cien fica no Campus São Raimundo das Mangabeiras.

RESOLVE:

Art. 1º DISPONIBILIZAR recurso na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), oriundo da fonte 2031.20RL, para o fomento

de publicações de ar gos cien ficos na forma de Auxílio Pesquisador (Natureza: 339020). 

Art. 2° O Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação deverá publicar Edital disciplinando as regras e prazos

para concessão do auxílio.

§1° O valor máximo do auxílio por proposta deverá ser de até R$ 1.000,00 (mil reais). 

§2° Os ar gos deverão ser subme dos em revistas com classificação QUALIS da CAPES entre B4 e A1. 

§3° Deverão ser apoiados publicações oriundas de projetos de pesquisa aprovados e registrados no IFMA.

§4° Serão apoiados os seguintes itens:

I - serviços de terceiros (tradução e revisão);

II - taxa de submissão;

III - taxa de publicação ou veiculação eletrônica.

Art. 3° O pagamento rela vo ao Auxílio Pesquisador ocorrerá de acordo com a disponibilidade financeira de recursos.

Art. 4° Determinar à Diretoria de Administração e Planejamento que adote as medidas necessárias para disponibilização

dos recursos orçamentários e financeiros.

Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua assinatura.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

JÂNIO FERNANDES E SILVA
Diretor Geral
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