ANEXO I

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS ______________________
NÚCLEO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

MEMO.S/N

São Luís, ___ de _____ 2016

Ao: Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – Campus __________________
Assunto: Inscrição no Edital PRPGI nº ____ PUBLICAÇÃO DE LIVROS – EDIÇÃO 2016/2017

Considerando o Edital PRPGI Nº ____ PUBLICAÇÃO EDITORA IFMA 2016/2017, e já tendo
realizado minha inscrição eletrônica via sistema SAPRO (conforme comprovante anexado) solicito de
Vossa Senhoria que tome as providências necessárias para a finalização de minha inscrição no referido
processo seletivo.

Atenciosamente,

Nome do professor
Matrícula SIAPE: __________________
Campus _________________________
Instituto Federal do Maranhão

1

ANEXO II
TERMO DE CESSÃO DE DIREITO E USO IMAGEM

Eu, ________________________________________, RG nº___________________,
CPF nº ___________________________________________, residente e domiciliado à
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
cedo a (nome(s) do(s) autor(es)) ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
portador(es) do(s) CPF(s) ________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________ de forma gratuita sem qualquer ônus, todos os direitos sobre
minha imagem (fotos, vídeos falas e textos) ou imagem produzida por mim a ser publicada
no livro ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________ (título completo do livro) e suas possíveis reedições.

Declaro estar ciente de que o material fotográfico, vídeo e texto objeto desta cessão
poderá ser utilizado na divulgação da referida publicações e possíveis reedições.

São Luís, MA, _____ de __________________ de _______.

_____________________________________
Nome e assinatura do cedente
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ANEXO III
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
ITENS

DISCRIMINAÇÃO

PONTOS

1

Publicação de artigos em jornais ou revistas de notícias

0,5

2

Publicação de resumos em congressos científicos e similares

1,0

3

Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais de congressos
e similares

2,0

4

Artigos publicados em periódicos científicos internacionais

12,0

5

Artigos publicados em periódicos científicos nacionais

8,0

6

Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq

12,0

7

Pesquisadores com Bolsa de Produtividade da FAPEMA

8,0

8

Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do IFMA

4,0

9

Orientações de Doutorado concluídas

12,0

10

Orientações de Doutorado em andamento

6,0

11

Orientações de Mestrado concluídas

8,0

12

Orientações de Mestrado em andamento

4,0

13

Orientação lato sensu concluídas

4,0

14

Orientações lato sensu em andamento

3,0

15

Orientações de Iniciação Científica concluídas

3,0

16

Orientações de Iniciação Cientifica em andamento

1,0

17

Orientação de monografia de graduação concluídas

2,0

18

Orientação de Monografia de Graduação em andamento

1,0

19

Credenciamento em curso de pós-graduação stricto sensu do IFMA

2,0

20

Projetos de pesquisa avaliados durante o processo de seleção em Editais
PRPGI do PIBIC, com vigência 2014/2015

0,5

21

Membro efetivo de Comitê Cientifico do IFMA

6,0

22

Palestra e /ou conferência ministradas em eventos científicos

2,0

23

Participação como revisor de trabalho científico para publicação

2,0

24

Participação em Conselho Editorial e ou Científico

2,0

25

Autoria de livro

15,0

QUANT.

TOTAL

3

26

Produção de vídeo ou audiovisual artístico, técnico ou cultural

4,0

27

Participação em banca examinadora: concurso seletivo simplificado,
monografia de graduação e especialização/ aperfeiçoamento

1,0

28

Participação em banca examinadora; concurso público, dissertação e tese.

2,0

29

Coordenador de projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por
agências de fomento/fundações/ONGS

2,0

30

Membro de projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por agências
de fomento/ fundações/ONGS

1,0

31

Participação em grupos de pesquisa registrados no CNPq e certificados pelo
IFMA

12,0

32

Autoria de capítulo de livro (por capítulo)

6,0

33

Coorientações de Iniciação Cientifica concluídas

1,0

TOTAL GERAL
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ANEXO IV
TERMO DE ENTREGA E COMPROMISSO DO AUTOR PARA PUBLICAÇÃO DE
LIVROS

Declaro, para os devidos fins, que na data assinalada abaixo foram entregues à Editora do IFMA os
originais da obra:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Estou ciente de que tal obra será submetida já aprovada, homologada e seguirá para revisão,
diagramação e criação de capa. Autorizo a Editora do IFMA a dar andamento a esse processo e
comprometo-me a assinar o contrato de Edição, passando ao Instituto Federal do Maranhão/Editora
do IFMA os direitos autorais sobre o referido texto. No caso de desistência em qualquer fase do
processo de edição e/ou publicação desta obra, comprometo-me a pagar pelos serviços já prestados.

São Luís, MA, ____ de _____________ de ________.

Nome:_____________________________________________________________
CPF:______________________________
RG: ______________________________
Matrícula SIAPE: ____________________

______________________________________________
Assinatura do servidor (por extenso):
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