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CHAMADA PARA TRADUÇÃO DE ARTIGOS EM LÍNGUA INGLESA Nº 02/2021 

A Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPESP), Relações Internacionais (RINT) e Diretoria de Pesquisa, torna 

pública a presente CHAMADA para tradução de artigos científicos, do português para o inglês, 

com fins de publicação em periódicos qualificados, conforme termos estabelecidos a seguir.   

1. DO PÚBLICO-ALVO 

1.1 Docentes da Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS). 

2. OBJETIVO  

2.1 Considerando que a publicação de artigos científicos em periódicos de elevado 

impacto é uma questão estratégica, esta chamada se destina a professores e pesquisadores que 

necessitem dos serviços de tradução de artigos do português para o inglês e que são vinculados 

à Unitins. 

2.2 Os artigos apoiados por meio desta Chamada constituem-se como proposta de 

submissão, com potencial para publicação em periódicos indexados e classificados com Qualis 

A1, A2, B1 ou B2, segundo os critérios do sistema Qualis da CAPES 

(http://qualis.capes.gov.br/webqualis/), considerando-se o Qualis específico da área à qual será 

submetido o artigo.  

2.3 Serão selecionados dois artigos para tradução. 

3. DO CRONOGRAMA  

 3.1 No quadro abaixo está elencado todas as datas da Chamada: 

ATIVIDADES DATA  

Lançamento da chamada  02/12/2021 

Publicação no site da Unitins 03/12/2021 

Data limite para submissão das propostas 28/02/2022 

Julgamento das propostas 01/03/2022 a 08/03/2022 

Divulgação do Resultado das propostas aprovadas 09/03/2022 
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4. DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

4.1. Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios para o exame do 

artigo, o enquadramento, a análise e o julgamento. A ausência ou insuficiência de informações 

resultará no desenquadramento do artigo. 

4.1.1 Do proponente 

4.1.2 O (a) Professor (a) deve possuir vínculo empregatício com a Unitins; 

4.1.3 Possuir título de especialista, mestre e/ou doutor, válido em território nacional. 

Diplomas obtidos no exterior devem estar reconhecidos por instituição nacional; 

4.1.4 Ter currículo atualizado na plataforma Lattes do CNPq; 

4.1.5 Obrigatoriamente, ser um dos autores do artigo; 

4.1.6 Será aceita uma única proposta por proponente. 

4.2 Da proposta, comprovação e submissão  

4.2.1 O artigo deve ser submetido até 23h59min, horário de Brasília, de acordo com as 

datas previstas no cronograma (Item 3) desta Chamada, não sendo aceitos os artigos 

submetidos após este horário; 

4.2.2 Recomenda-se o envio do artigo com antecedência, uma vez que a RINT não se 

responsabilizará por aqueles não recebidos em decorrência de eventuais problemas técnicos; 

4.2.3 Caso o artigo seja enviado fora do prazo de submissão, ele não será aceito, razão 

pela qual não haverá possibilidade do artigo ser acolhido, analisado e julgado. 

4.2.4 Para a análise dos artigos serão levados em consideração questões de ordem 

linguística tais como: 

 a) objetividade e clareza na expressão das informações; e, 

 b) coerência nas articulações textuais na Língua Portuguesa. Sugere-se que o texto seja 

revisado antes da submissão.  

4.3 O docente deve submeter seu artigo pelo Google forms: 

https://forms.gle/L8pntdTg8ZydsZpE8  e anexar a seguinte documentação de acordo com os 

prazos estabelecidos no cronograma (item 3):  
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a) Documento que comprove o requisito estabelecido pelo Item 4.1.1 desta Chamada 

(serão aceitos declarações, certidões, contratos, termos de compromisso e/ou 

documento equivalente); 

b) Documento que comprove a titulação, conforme Item 4.1.2 desta Chamada (serão 

aceitas declarações e/ou certificados); 

c) A comprovação de publicação será feita através de verificação do currículo lattes do(a) 

proponente. Por isso, o(a) candidato(a) deve se atentar para atualização do seu 

currículo lattes. 

5. DA TRADUÇÃO 

5.1 O processo de tradução 

5.1.1 O trabalho de tradução será iniciado no primeiro dia útil após a divulgação do 

resultado desta chamada.   

5.1.2 Os artigos selecionados serão traduzidos no prazo total de 30 dias úteis. 

5.1.3 A tradução acadêmica profissional será realizada por dois/duas tradutores(as). 

Um(a) realizará a tradução e o(a) outro(a) fará a revisão. O trabalho será novamente revisto 

pelo(a) primeiro(a) tradutor(a) e depois encaminhado ao autor principal para a aprovação da 

tradução. Uma vez aprovada pelos(as) autor(es), a tradução final do artigo científico será 

encaminhada ao(à) autor(a) juntamente com o termo de autorização para tradução (anexo I), e 

a declaração de tradução assinada pelos(as) tradutores(as). 

5.1.4 O termo de autorização para tradução (anexo I) assinado pelos(as) autores(as) 

deve ser encaminhado à RINT através do e-mail: rint@unitins.br. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 6.1 Os resultados homologados serão publicados na página eletrônica da Unitins, no 

link de Editais de Pesquisa no endereço https://www.unitins.br/Concursos/Publico, conforme 

cronograma (item 3), sendo de responsabilidade dos interessados informarem-se dos prazos e 

do acompanhamento da publicação do resultado. 

7. DA PONTUAÇÃO 

7.1 O valor máximo de pontos obtidos na avaliação de currículo com produção dos 

últimos 5 (cinco) anos entre os docentes da Instituição. 
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Itens Considerados  Pontuação Qtde Nota  

Titulação Máxima  50   

 Doutorado 50,0   

Mestrado 25,0   

 Especialização 15,0   

    

             Publicações – Autor/Co-autor Pontuação Qtde Nota  

*Artigos e outros gêneros publicados em revista 

A1 

10,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista 

A2 

8,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista 

B1 

6,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista 

B2 

5,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista 

B3 

4,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista 

B4 

3,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista 

B5 

2,0   

*Artigos e outros gêneros publicados em revista 

Qualis C 

1,0   

Artigos em revistas sem classificação Qualis 0,5   
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Livro (Autoria\organização) com

 classificação Qualis e ISBN 

10,0   

Capítulo de livro com ISBN 4,0   

    

Demais Atividades  Pontuação Qtde Nota  

    

Participação em Comitê Científico (CEP/CTC/ 

Comitê PIBIC) 

1,0   

Projetos de Pesquisa/Extensão Pontuação Qtde Nota  

Projeto aprovado/institucionalizado (com

 status regular) 

1,5   

Prêmios de Pesquisa 1,0   

Projetos de Extensão  0,5   

    

Orientações concluídas Pontuação Qtde Nota  

Graduação (TCC e Iniciação Científica) 1,0   

    

TOTAL     

*Artigos publicados e/ou aceitos para publicação 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 O mesmo artigo submetido mais de uma vez por proponentes diferentes será 

desclassificado; 

8.2 Será considerado inadimplente e/ou com pendências, o Docente que deixar de 

atender as normas previstas nesta Chamada; 
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8.3 Não será aceita, em hipótese alguma, a anexação ou substituição de quaisquer 

documentos, separadamente, após o encaminhamento da proposta à RINT; 

8.4 A ausência de quaisquer documentos e informações exigidas na Chamada, bem 

como o preenchimento incorreto ou incompleto do formulário de submissão da proposta e 

demais documentos são de inteira responsabilidade do proponente; 

8.5 A submissão do artigo pelo(a) candidato(a) implicará no conhecimento e aceitação 

das normas e condições estabelecidas nesta chamada, não sendo aceita a alegação de 

desconhecimento. 

8.2 Os casos omissos desta chamada serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-graduação e pelo Setor de Relações Internacionais da Unitins.  

 

 

Palmas/TO, 01 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA  

ANA FLÁVIA GOUVEIA DE FARIA 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

PORTARIA/UNITINS/N.022/2019/GABREITOR 

 

 

 

 

ASSINATURA ELETRÔNICA  

AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS 

Reitor 

ATO Nº 820 - NM. 
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ANEXO I 

 

CHAMADA N° 02/2021 - RINT - TRADUÇÃO DE ARTIGO 

ANEXO I - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO (A) AUTOR (A) PARA TRADUÇÃO 

DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

 

 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, autor(a) 

e/ou co-autor(a) do artigo científico intitulado 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

autorizo a tradução do mesmo do português para o inglês. 

 

 

 

 

 

 ________________________, _____ de ______________________ de 20____. 

(local e data) 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do(a) autor(a)/coautor(a) 
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