EDITAL 01/2017

PROGRAMA DE INCENTIVO À PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA DOCENTE/DISCENTE

1. APRESENTAÇÃO

A Faculdade Norte Goiano, por meio da Direção Acadêmica e Coordenação de
Extensão e Iniciação Científica (NEIC), torna público o Edital do Programa de Incentivo à
Publicação Científica aos Docentes e Discentes de Graduação e Pós-graduação da FNG. Este
programa visa estimular e valorizar a publicação de artigos científicos de autoria de docentes
da FNG em revistas acadêmicas nas respectivas áreas de conhecimento.

2. OBJETIVOS

O Programa de Incentivo à Publicação Científica dos Docentes e Discentes de
Graduação e Pós-graduação da FNG) tem como objetivos:
a) Estimular a publicação de artigos científicos de autoria de docentes e
discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da FNG, na revista
científica da Instituição, bem como em revistas nacionais ou internacionais
nas respectivas áreas de conhecimento.
b) Premiar o docente/discente autor das publicações, como incentivo à
Produção e publicação Científica.
c) Estimular que as ações pedagógicas realizadas em sala de aula sejam
transformadas em artigos e publicadas em revistas especializadas.
d) Incentivar uma maior participação dos alunos de graduação na criação de
grupos de pesquisa na FNG objetivando que os discentes não limitem suas
atividades de pesquisa ao seu TCC, estimulando-os a publicar artigos
científicos antes da conclusão do curso.
e) Incentivar os discentes a publicarem os TCC em forma de artigos.
f) Melhorar o Currículo dos professores e consequentemente a nota no quesito
publicação, quando das visitas in loco realizadas pelo INEP/MEC.
3. DIRETRIZES GERAIS
O Programa de Incentivo à Publicação Científica dos Docentes/Discentes de
Graduação e Pós-graduação da FNG é um edital com caráter de estímulo à pesquisa que
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concederá um prêmio ao docente que produzir e publicar artigos na Revista Científica da
FNG e/ou em revistas especializada entre 11/04/2017 a 15/12/2017. Seguindo as seguintes
diretrizes gerais:
a) Poderão participar todo e qualquer docente e discente pesquisador ligado a
FNG.
b) O nome do autor será colocado em uma urna de onde será sorteado o
ganhador.
c) Não há limites de artigos.
d) Para cada publicação será colocado uma vez o nome do autor e coautores
separadamente.
e) O sorteio será realizado na sala dos professores da FNG às 19h do dia
15/12/2017.

4. O PRÊMIO

Viagem de uma semana ao nordeste brasileiro para duas pessoas, com passagem
aérea, hospedagem e R$ 2.000,00 para despesas de viagem.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS
A Diretoria Acadêmica e a Coordenação Extensão e Iniciação Cientifica (NEIC),
reservam-se ao direito de resolverem os casos omissos e as situações não previstas no
presente edital.
Porangatu/GO, 11 de abril de 2017

Prof. Dr. Ricardo Almeida
Diretor Acadêmico

Prof.ª. Dr.ª Edna Lemes Martins Pereira
Coordenadora de Extensão e Iniciação Cientifica (NEIC)
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