Programas de Incentivo à Produção Científica
A UFAM, considerando a importância do incentivo institucional à produção científica qualificada
dos seus pesquisadores instituiu em dezembro de 2007 três programas: Caxiri, Nhengatu e
Tucandeira. As solicitações são recebidas em fluxo contínuo e analisadas periodicamente pela
Comissão formada para esse fim, compostas por pesquisadores da UFAM com bolsa de
produtividade do CNPq. As solicitações deverão ser protocoladas no SIE online e entregues na
secretaria da PROPESP atendendo o cronograma de reuniões estabelecido.
1 - Programa Nhengatu
Instituído através da Resolução No. 056/2007 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal do Amazonas, este programa tem como objetivos:
I. Estimular a difusão dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos na UFAM em veículos
internacionais de alto impacto;
II. Contribuir para o incremento do volume de produção científica dos Programas de PósGraduação da UFAM.
Para tanto, o programa concede apoio financeiro para custear despesas visando à submissão
de artigos para periódico em língua estrangeira para:
I. tradução de artigo em português para uma língua estrangeira;
II. revisão ortográfica e gramatical de artigo em língua estrangeira.
O apoio consiste de recursos financeiros no valor máximo de R$ 500,00 por artigo.
Veja mais em Programa Nhengatu.
2 - Programa Tucandeira
Visando estimular o credenciamento dos novos doutores da Universidade nos Programas de
Pós-Graduação da UFAM, e considerando a necessidade de disponibilizar condições básicas
para a produção intelectual dos docentes da UFAM que recém concluíram o seu doutoramento
e dos docentes com nível de Doutor recém empossados na Universidade, foi instituído o
Programa Tucandeira através da Resolução No. 055/2007 do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Universidade Federal do Amazonas.
Assim, os novos doutores da UFAM que se vinculem aos programas de pós-graduação stricto
sensu serão beneficiados com um conjunto básico de materiais composto de uma escrivaninha
com cadeira, um computador e uma impressora, contribuindo para a produção científica do
docente junto ao programa de Pós-Graduação.
Veja mais em Programa Tucandeira.
3 - Programa Caxiri
Instituído através da Resolução No. 054/2007 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da
Universidade Federal do Amazonas, este programa incetiva a publicação científica de artigo
completo tendo como primeiro autor docente/pesquisador do quadro permanente da UFAM, ou
aluno de pós-graduação, professor visitante ou bolsista DCR vinculados à UFAM que sejam
publicados em periódico classificado pela CAPES como Qualis "A" Nacional, ou Qualis "A" ou
"B" Internacional, em uma das áreas dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) aos quais o
requerente está vínculado.

O incentivo concedido terá o valor, por trabalho aceito para publicação, de R$ 2.000,00(Dois
mil reais) para artigos Qualis “A” internacional, e R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para
artigos Qualis "B" internacional e artigos Qualis "A" nacional.
Veja mais em Programa Caxiri

