Boletim Informativo da Comissão Científica –nº 151
ATUALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO AUXÍLIO PUBLICAÇÃO, para solicitações à partir de 01/10/2015.






Artigos deverão ser resultados de pesquisas desenvolvidas pelas diversas áreas do InCor-HCFMUSP
e aprovadas pela Comissão Científica e CAPPesq.
Referência ao InCor-HCFMUSP dentro das normas institucionais (news: i.comcientifica padronização do nome da instituição 06/06/2007).
Haver no mínimo um autor do InCor-HCFMUSP.
Periódicos indexados nas bases ISI e SCIMAGO.
Atualização do Curriculum Lattes dos autores do InCor-HCFMUSP.

Sendo elegíveis:



fator de impacto ≥ 0,8 a 1,69
fator de impacto ≥ 1,70

reembolso de 50% do valor da publicação.
reembolso no valor total da publicação.

ATENÇÃO: O auxílio publicação deverá ser solicitado pelo primeiro autor ou pelo “Corresponding Author”.
O Fator de Impacto citado se refere, ao Fator de Impacto (FI) do Journal Citation Reports - JCR ou ao
equivalente Cit/Doc do SCImago Journal & Country Rank, de divulgação mais recente, valendo o que
tiver o valor mais elevado.
ATUALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO PRÊMIO PUBLICAÇÃO, para solicitações à partir de 01/10/2015.






Artigos deverão ser resultados de pesquisas desenvolvidas pelas diversas áreas do InCor-HCFMUSP
e aprovadas pela Comissão Científica e CAPPesq. (*)
Referência ao InCor-HCFMUSP dentro das normas institucionais (news: i.comcientifica padronização do nome da instituição 06/06/2007).
Haver no mínimo um autor do InCor-HCFMUSP.
Atualização do Curriculum Lattes dos autores do InCor-HCFMUSP.
A premiação será baseada no enquadramento das revistas pela avaliação ISI/SCIMAGO,
conforme tabela abaixo:
FATOR DE IMPACTO

VALOR DO PRÊMIO

A1

≥4.0

R$ 2.000,00

A2

≥2.8 a 3.99

R$ 1.500,00

B1

≥1.7 a 2.79

R$ 1.000,00

B2

≥0.8 a 1.69

R$ 500,00

ATENÇÃO: O Prêmio Publicação poderá ser solicitado apenas pelo primeiro, segundo ou último autor, ou
ainda pelo “Corresponding Author”. No caso de estudos multicêntricos, apenas por um autor que esteja
na lista dos autores principais do estudo.
O Fator de Impacto citado se refere, ao Fator de Impacto (FI) do Journal Citation Reports - JCR ou ao
equivalente Cit/Doc do SCImago Journal & Country Rank, de divulgação mais recente, valendo o que
tiver o valor mais elevado.
(*) relatos de casos, artigos originais (revisão) e comentários editoriais.
Nota: Serão inelegíveis: cartas, correspondências ao editor, letters,
e artigos em que o fator de impacto seja inferior a 0,86.
Não será pago custo adicional para publicações open access.

