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COMISSÃO DE PESQUISA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº PR03CP 
 

PROCEDIMENTO PARA SOLICITAR RECURSO PARA REVISÃO/TRADUÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 
 

1. Objetivo: orientar o usuário na solicitação e na liberação de recursos para revisão/tradução de 
artigos científicos. 
 

2. Aplicação: este Procedimento é aplicável no âmbito da administração do Instituto de Economia 
da Unicamp. 
 

3. Responsabilidade: a responsabilidade pela elaboração, revisão e divulgação deste 
Procedimento é da Comissão de Pesquisa do Instituto de Economia da Unicamp. 
 

4. Descrição/Regras:  
4.1 O auxílio é destinado à tradução/revisão de artigos em língua estrangeira, sendo um 

incentivo a publicações internacionais e disponível ao docente que quer buscar uma 
tradução fora do Espaço da Escrita, ou mesmo que quer revisar a tradução que lá foi feita; 

 
4.2 O solicitante poderá escolher o prestador de serviço que melhor lhe convier, contanto que 

tal prestador emita Nota Fiscal; 
 
 
4.3 Cada docente tem direito a um pedido ao ano, no teto correspondente a uma 1,5 diária 

internacional (este valor atualmente corresponde a R$ 750); 
 
4.4 O pagamento ocorre, a título de reembolso, através de depósito na conta pessoal do 

docente. Portanto, o pagamento do serviço deve ser efetuado antes do mencionado 
depósito, já que o tradutor deverá informar o valor que recebeu do interessado através de 
um recibo; 

 
 
4.5 Na Nota Fiscal deve estar discriminado o valor que de fato custou a tradução, mesmo que 

maior que o teto estabelecido, já que o referido reembolso será feito com base no recibo 
supracitado, que deve conter o valor limite de 1,5 diária internacional. Então, para 
efetivação do reembolso, é preciso estes dois 2 documentos, o Recibo e a Nota Fiscal (vide 
instruções abaixo). 

 
5. Passo a passo: 

 
5.1 Acessar o sistema online para solicitação de auxílio tradução, através da Intranet do IE (em 

“Solicitações de Serviços”); 
 

5.2 Preencher os dados obrigatórios e a linha de pesquisa (para atualização dos registros); 
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5.3 Inserir na Justificativa: 

a) Tema da pesquisa e relevância; 
b) Qualificação do periódico na Qualis da CAPES, se houver; 
c) Contrapartidas para o Instituto de Economia. 
 

5.4 Fazer upload no sistema: 
a) da Nota Fiscal do serviço de tradução prestado, a qual deve conter  

i. a razão Social da Funcamp (Fundação de Desenvolvimento da Unicamp – FUNCAMP) 
e 

ii. o CNPJ ( 49.607.336/0001-06) 
 

b) do recibo, no qual deve constar 
i. Nome e CNPJ do tradutor 

ii. Nome e CPF do solicitante 
iii. Informação do valor recebido no teto de R$ 750 (ex.: se a tradução ficou em R$ 1300 

o recibo deve mencionar que o tradutor recebeu do solicitante R$ 750, agora se a 
tradução ficou em R$ 400 o recibo deve mencionar os R$ 400) 

iv. A descrição da forma de pagamento (cheque, depósito bancário, dinheiro à vista). 
 
 
 

Este documento cancela e substitui qualquer versão anterior. 
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