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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 
 

 

Edital Conjunto PRPG/PRP 001/2018 – Prêmio Mérito Científico da UFLA 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) e a Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) torna 

público o edital que institui os procedimentos a serem adotados para entrega dos prêmios “Professor 

Alfredo Scheid Lopes” e “Professor Alysson Paolinelli” aos docentes da UFLA, seguindo o que é 

estabelecido na Resolução CUNI Nº 050, DE 4 DE JULHO DE 2018. 

 

1. Objetivos 

A premiação que trata este edital tem como objetivo homenagear docentes da UFLA, que tenham 

suas publicações científicas se destacado em âmbito internacional. 

 

2. Informações gerais 

2.1. O prêmio “Professor Alfredo Scheid Lopes” será concedido aos três docentes que apresentarem 

o maior número de citações na base Web of Science, considerando os anos de 2015 a 2017. A 

premiação será concedida do primeiro ao terceiro colocado, considerando, em ordem decrescente, o 

número de citações. 

2.1.1. Na análise do número de citações deverá ser levado em consideração somente os artigos 

publicados nos anos de 2015 a 2017 e suas respectivas citações. 

2.2. O prêmio “Professor Alysson Paolinelli” será concedido aos três docentes que publicaram, no 

ano de 2017, artigos científicos com os maiores fatores de impacto JCR corrigidos pela mediana da 

área/categoria (JCRc = JCR periódico/mediana da área) na base Web of Science. A premiação será 

concedida do primeiro ao terceiro colocado, considerando, em ordem decrescente, o JCR corrigido 

dos periódicos. 

2.2.1. Somente serão considerados artigos em que o autor correspondente seja docente da UFLA ou 

coordenador de projeto de pesquisa registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa. 

2.2.2. Caso o periódico seja classificado em mais de uma área do conhecimento ou categoria na base 

da Web of Science, deverá ser considerado a média das medianas de todas as categorias que o 

periódico se enquadra. 

 

3. Cronograma de indicação dos docentes 

3.1. Caberá aos Programas de Pós-Graduação da UFLA realizarem a análise dos indicadores dos 

docentes credenciados em seus Programas e enviarem até o dia 24 de agosto de 2018 as informações 

dos três docentes melhor classificados em cada uma das categorias listadas acima. 
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3.2. Caberá aos Chefes dos Departamentos da UFLA realizarem a análise dos indicadores dos 

docentes não credenciados em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e enviarem até o dia 24 de 

agosto de 2018 as informações dos três docentes melhor classificados em cada uma das categorias 

listadas acima. 

 

3.3. Os respectivos Programas de Pós-Graduação e Departamentos deverão encaminhar a indicação 

dos nomes em Memorando Eletrônico para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e anexar junto à 

classificação os prints das telas que comprovem os indicadores dos docentes para posterior 

classificação geral pela PRPG e PRP. 

 

Os indicadores dos docentes podem ser obtidos no link abaixo: 

http://apps-

webofknowledge.ez26.periodicos.capes.gov.br/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&sear

ch_mode=GeneralSearch&SID=3AqnledEUURvzOmgQDr&preferencesSaved= 

 

4. Da premiação 

4.1 Além de diploma de reconhecimento, a UFLA, apoiará os agraciados da seguinte forma: 

4.1.1. Primeiros colocados em cada categoria: aquisição de passagens e concessão de diárias (até 5,5 

diárias) para a participação em Congresso nacional ou internacional no ano de 2019 (período de março 

a dezembro). 

4.1.2. Segundo e terceiro colocados em cada categoria: aquisição de 1 (um) equipamento para ser 

utilizado em pesquisas e demais atividades do docente no valor de até R$ 4.000,00, a ser adquirido 

no ano de 2019. 

4.2. A premiação ocorrerá durante a realização dos congressos de Pós-Graduação e de Iniciação 

Científica da UFLA. 

 

5. Disposição final 

5.1. Caberá aos agraciados viabilizarem a aquisição de passagens e equipamentos, bem como a 

liberação de diárias junto à Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão. 

5.2. Uma vez agraciado pelo prêmio o docente só poderá receber outra premiação após um interstício 

de três anos. 

 

Lavras, 23 de julho de 2018. 

 

 

 

Prof. Marcio Machado Ladeira 

Pró-Reitor de Pós-Graduação em Exercício 

 

Prof. Priscila Vieira Rosa 

Pró-Reitors de Pesquisa em Exercício 
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