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UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA 
 

 

Edital Conjunto PRPG/PRP 001/2022 – Prêmio Mérito Científico da UFLA 

 

A Pró-reitoria de Pós-graduação (PRPG) e a Pró-reitoria de Pesquisa (PRP) tornam 

público o edital que institui os procedimentos a serem adotados para seleção dos docentes da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA), para os prêmios “Professor Alfredo Scheid Lopes” e 

“Professor Alysson Paolinelli” nos termos da 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 

produziram publicações científicas de destaque em âmbito internacional. 

 

2. Informações gerais 

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

maior número de citações na base Web of Science, considerando o somatório dos anos de 2019 a 

2021. 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 2019 a 2021 e suas respectivas citações. 

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

de 2021, 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. Somente serão aceitos artigos publicados no ano de 2021, nos formatos ahead of 

print ou publicado. 

2.2.1. Somente serão considerados artigos em que o autor correspondente seja servidor da UFLA e 

credenciado em um dos Programas de Pós-graduação da UFLA e que contenha como coautor um 

discente de pós-graduação ou discente de iniciação científica.  

2.2.2. Os artigos avaliados em uma edição não poderão mais serem considerados em edições 

posteriores. 

2.2.3. 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. 
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3. Indicação dos docentes 

 

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

docentes credenciados em seus Programas, utilizando as ferramentas bibliométricas adequadas para 

esse fim, e enviarem até o dia 30 de setembro de 2022 as informações dos três docentes melhores 

classificados em cada uma das categorias listadas acima. Os Programas deverão manter arquivada a 

lista contendo todos os artigos avaliados por um período de três anos. 

 

3.2. Os respectivos Programas de Pós-Graduação 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&search_mode

=GeneralSearch&SID=3AqnledEUURvzOmgQDr&preferencesSaved= 

 

4. Da premiação 

4.1 A premiação ocorrerá no dia 04 de novembro de 2022, durante a cerimônia de encerramento dos 

Congressos de Pós-Graduação, Extensão e de Iniciação Científica da UFLA. Para o presente edital, 

será concedido um computador para o primeiro colocado em cada prêmio. 

Os computadores concedidos aos premiados são parte do patrimônio da Instituição e serão 

entregues acompanhados dos respectivos Termos de Responsabilidade pela utilização dos mesmos. 

Não haverá transferência de propriedade em nenhuma hipótese. 

 

5. Disposição final 

5.1. Docentes agraciados no ano de 2021 não poderão concorrer ao mesmo prêmio em que foram 

contemplados. 

5.2. Uma vez agraciado o docente só poderá receber outra premiação após o interstício de três anos. 

 

 

Lavras, 13 de setembro de 2022. 

 

 

 

Profª. Adelir Aparecida Saczk 

Pró-reitora de Pós-graduação 

 

Prof. Luciano José Pereira 

Pró-reitor de Pesquisa 
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