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Pesdente do IPBeja

Regulamento de Apoio à Participaçào em Eventos e à

Publicação Científica e Técnica

Artigo 1.2 - Objeto

O presente regulamento estabelece os termos e as condições de atribuição dos apoios

relativos à participação em eventos técnico-científicos e a publicações científicas e

técnicas (Anexo 1) realizadas pelo pessoal docente e não docente do Instituto

Politécnico de Beja (lPBeja).

Artigo 2.2 - Beneficiários

1- O presente regulamento aplica-se exclusivamente aos docentes e não docentes que

detêm relação jurídica de emprego público com o lPBeja em regime de tempo

integral, à data candidatura;

2- O presente regulamento destina-se a apoiar exclusivamente a participação em

eventos e publicações cientificas e técnicas, que não resultam de utilização direta

ou indireta de verbas do lPBeja ou de financiamentos externos, nomeadamente

projetos.

Artigo 32
- Tipologia dos apoios

Os apoios a conceder resultam de cabimentação específica (anexo 2) e enquadram-

se nas seguintes categorias:

a) Bolsa destinada a comparticipar despesas relativas à participação em evento

técnico-científico para apresentação de comunicação oral ou em painel,

com revisão por pares, publicada em ata;

b) Bolsa destinada a comparticipar despesas relativas à participação em evento

técnico-científico para apresentação de comunicação oral ou em painel,

com revisão por pares, publicada em ata Indexada à SCOPUS ou na 151 Web
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of Knowledge;

c) Prémio por publicação em revista científica indexada à SCOPUS ou na ISI

Web of Knowledge;

d) Prémio por publicação de capítulo em livro técnico-científico

e) Prémio por publicação de livro técnico-científico;

f) Prémio devido a patente;

Artigo 4,2 Candidaturas e Prazos

As candidaturas ao abrigo do presente regulamento são efetuadas em dois períodos

distintos do ano, 30 de junho e 31 de outubro, através da submissão de formulário

próprio (Anexo 3, 4, 5, 6 ou 7) entregue no Centro de Documentação;

Artigo 5.2
- Bolsa de apoio à participação em evento técnico-científico para

apresentação de comunicação oral ou em painel

A concessão de bolsa para apoio à participação em eventos técnico-científicos sem

publicação em ata indexada obriga ao cumprimento de todos os seguintes pontos:

a) As candidaturas para participação em eventos são efetuadas de acordo com os

prazos definidos no artigo 4•2 do presente regulamento e através da submissão

de formulário próprio (Anexo 3) entregue no Centro de Documentação;

b) A candidatura é realizada após a realização do evento;

c) O candidato encontra-se nas condições enunciadas no artigo 2 deste

Regulamento;

d) A comunicação ou artigo menciona o nome “Polytechnic Institute of Beja” ou

“Instituto Politécnico de Beja” como filiação do autor do requerimento, sem

prejuízo de eventuais filiações adicionais;

e) O evento tem um cariz técnico-científico;

f) Para um dado artigo (se aplicável), apenas um docente poderá ser apoiado pelo

1 P Beja;

g) Todas as publicações com revisão por pares, nos últimos três anos, do

candidato, estão referenciadas no repositório do lPBeja;

h) Se aplicável, o candidato apresenta o comprovativo de depósito do artigo (ou

respetiva referência) no Repositório do Instituto Politécnico de Beja sob a
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forma do respetivo identificador (handie);

i) O candidato entrega comprovativo de participação no evento.

Artigo 6.2 - Bolsa de apoio à participação em eventos com publicação em ata

indexada

A concessão de bolsa para apoio à participação em eventos técnico-científicos com

publicação em ata indexada obriga ao cumprimento de todos os seguintes pontos:

a) As candidaturas para participação em eventos são efetuadas de acordo com os

prazos definidos no artigo 4•Q do presente regulamento e através da submissão

de formulário próprio (Anexo 4) entregue no Centro de Documentação;

b) A candidatura é realizada após indexação do artigo na SCOPUS ou na 151 Web

of Knowledge;

c) O candidato encontra-se nas condições enunciadas no artigo 2 deste

Regulamento;

d) O artigo menciona o nome “Polytechnic Institute of Beja” ou “Instituto

Politécnico de Beja” como filiação do autor do requerimento, sem prejuízo de

eventuais filiações adicionais;

e) O evento tem um cariz científico e o artigo foi aceite para publicação em ata

após aprovação num processo de revisão por pares;

f) O candidato apresenta comprovativo que a publicação se encontra em ata

indexada na “Scopus” (http://www.scopus.com) ou na “Conference

Proceedings Citation Index” da Thomson Reuters Web of Knowledge”

(http://thomsonreute rs.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly

search-and-discoverv/conference-proceedings-citation-index.html);

g) Para um dado artigo, apenas um docente poderá ser apoiado pelo lPBeja;

h) Todas as publicações com revisão por pares, nos últimos três anos do

candidato estão referenciadas no repositório do lPBeja;

i) O candidato apresenta o comprovativo de depósito do artigo (ou respetiva

referência) no Repositório do Instituto Politécnico de Beja sob a forma do

respetivo identificador (handie);

j) O candidato entrega comprovativo de participação no evento.
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Artigo 7.2
- Prémio por publicação em revista ou patente

A atribuição de prémio e/ou bolsa devidos a publicação em revista ou prémio devido a

publicação de patente obriga ao Cumprimento de todos os seguintes pontos:

a) As candidaturas a prémio relativo a publicação de artigo em revista ou a

patente são efetuadas num de dois momentos distintos do ano, após

indexação do artigo em revista ou após publicação da patente, de acordo com

os prazos definidos no artigo 4•2 do presente regulamento e através da

submissão de formulário próprio (Anexo 5 ou 6) entregue no centro de

Documentação;

b) A candidatura é realizada no prazo imediatamente após a data da indexação

do artigo na SCOPUS ou 151 após a publicação da patente;

c) O candidato encontra-se nas condições enunciadas no artigo 22 deste

Regulamento;

d) O artigo ou patente menciona o nome “Polytechnic Institute of Beja” ou

“Instituto Politécnico de Beja” como filiação do autor do requerimento, sem

prejuízo de eventuais filiações adicionais;

e) Para atribuição de prémio, a revista terá obrigatoriamente de constar no

“Journal Citation Reports” da “151 Web of KnowledgeSM (JcR

http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/) ou do “Journa 1 Ra nkings” da “SClmago”

(SJR, http://www.scimagoir.com/iournalrank.php); o ano de referência para a

determinação do quartil da revista será o mais recente que esteja disponível

na data da reunião do júri para aplicação dos critérios previstos no artigo 11;

f) Para cada artigo ou patente, apenas um docente poderá ser apoiado pelo

1 P Beja;

g) Todas as publicações com revisão por pares, nos últimos três anos do

candidato estão referenciadas no repositório do lPBeja;

h) O candidato apresenta o comprovativo de depósito do artigo ou patente (ou

respetiva referência) no Repositório do Instituto Politécnico de Beja, sob a

forma do respetivo identificador (handie).
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Artigo 8.2 - Prémio por publicação de capítulo de livro ou de livro técnico

científico

A concessão de prémio nesta categoria obriga ao cumprimento de todos os seguintes

pontos:

a) As candidaturas para participação em eventos são efetuadas de acordo com os

prazos definidos no artigo 4•2 do presente regulamento e através da submissão de

formulário próprio (Anexo 7) entregue no centro de Documentação;

b) A candidatura é realizada após a publicação do livro;

c) O candidato encontra-se nas condições enunciadas no artigo 2 deste

Regulamento;

d) O requerente menciona o nome “Polytechnic Institute of Beja” ou “Instituto

Politécnico de Beja” como filiação do autor, sem prejuízo de eventuais filiações

adicionais;

e) O livro tem cariz técnico-científico na área em que o docente/funcionário

desenvolve atividade no lPBeja (excluem-se relatórios de atividade ou de avaliação

de Escolas, Departamentos, Cursos, Centros, Atas de Congressos);

f) Para um dado livro ou capítulo de livro, apenas um autor poderá ser apoiado;

g) Todas as publicações com revisão por pares, nos últimos três anos do candidato

estão referenciadas no repositório do lPBeja;

h) O candidato apresenta o comprovativo de depósito do livro publicado ou do livro

onde o capítulo está inserido (ou respetiva referência) no Repositório do Instituto

Politécnico de Beja sob a forma do respetivo identificador (handie);

i) O candidato entrega um exemplar do livro ou do livro onde o capítulo está inserido

para que o mesmo integre o catálogo da Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja.

Artigo 92
- Orçamento

1. Em cada ano civil, o valor da comparticipação nos custos inerentes à totalidade dos

apoios previstos no Artigo 3•2 será o valor cabimentado pelo Conselho de Gestão,

que se encontra descriminado no Anexo 2.
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2. Em cada ano civil, o orçamento referido no número anterior será distribuído por dois

períodos, ficando o valor remanescente do primeiro disponível para o seguinte do

mesmo ano civil.

3. Cada artigo apenas poderá ser objeto de um único apoio.

4. Em cada ano civil, cada docente apenas poderá ser apoiado com um e só um dos

seguintes montantes, ilíquidos, sem prejuízo do prémio adicional previsto no ponto

6:

a) Bolsa destinada a comparticipar despesas definidas na alínea a) do artigo 3

tendo o evento sido realizado na área abrangida pela Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo: 60€;

b) Bolsa destinada a comparticipar despesas definidas na alínea a) do artigo 3, em

evento realizado no território nacional, excluindo a área abrangida pela

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo: 120€;

c) Bolsa destinada a comparticipar despesas definidas na alínea a) do artigo 3 em

evento realizado fora do território nacional: 400€;

d) Bolsa destinada a comparticipar despesas definidas na alínea b) do artigo 3:

1 000€;

e) Prémio por publicação em revista: 300€, 500€, 700€ ou 1000€, conforme o

definido no ponto 5 do presente artigo;

f) Prémio por publicação de capítulo em livro (não estão incluídos artigos

publicados em Atas/Proceedings: 300€;

g) Prémio por publicação de livro: 700€;

h) Prémio por patente: 1 000€;

5. O valor do prémio por publicação em revista, referido na alínea c) do ponto 4 do

presente artigo, varia conforme o quartil dessa mesma revista nas bases de dados

Scimago Journal & Country Rank (http://www.scimagojr.com/journa Ira n k. php) e

Journal Citation ReportsTM (http://ipscience.thomsonreuters.com/prod uct/journal

citatio n-reports/):

a) O Prémio de 1000€ será atribuído a um artigo em revista cujo quartil mais

elevado, considerando as duas bases de dados, seja o Qi.

b) O Prémio de 700€ será atribuído a um artigo em revista cujo quartil mais

elevado, considerando as duas bases de dados, seja o Q2.
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c) O Prémio de 500€ será atribuído a um artigo em revista cujo quartil mais

elevado, considerando as duas bases de dados, seja o Q3.

d) O Prémio de 300€ será atribuído a um artigo em revista cujo quartil mais

elevado, considerando as duas bases de dados, seja o Q4.

6. Os candidatos que atestem que o artigo é o único que publicaram nos últimos 5

anos em revista indexada na SCOPUS ou 151 receberão um prémio adicional de 200

euros.

Artigo 10.2 - Instrução do processo

1. A submissão de uma candidatura implica prévia concordância de quem a submete

com todas as condições e limites financeiros fixados e que sustentam este

regulamento.

2. As candidaturas deverão ser entregues no Centro de Documentação e incluir

obrigatoriamente os seguintes elementos:

a) Formulário de candidatura devidamente preenchido, disponível na página web

do Gabinete de Projetos; Anexo 3 (Ata não indexada), 4 (ata indexada), 5

(patente), 6 (artigo em revista indexada) ou 7 (capitulo de livro ou livro);

b) Cópia do artigo publicado (se aplicável);

c) Cópia da página, ou páginas, no repositório do IPBeja

(https://repositorio.ipbeja.pt) contendo as referências de todos os artigos

científicos do candidato nos últimos três anos;

d) Documento que demonstre a indexação das atas da conferência ou revista

numa das bases de dados exigidas no Artigo 6.2 ou 7•2, respetivamente e

respetivo quartil (se aplicável).

e) Indicação da área de um ou mais dos ciclos de licenciatura e/ou mestrado do

lPBeja em que, na opinião do candidato, a patente, o livro, o capítulo do livro

ou o artigo se enquadra;

3. As candidaturas com elementos em falta serão liminarmente excluídas.

Artigo 11. - Critérios de seriação

1. Na eventualidade do número de candidaturas à participação em eventos exceder o

orçamento do respetivo semestre, serão aplicados critérios de seriação (ponto 2 do

presente artigo);

2. Os critérios de seriação para as categorias indicadas no artigo 32 do presente
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regulamento, apresentam a seguinte ordem de importância (mais importante em

primeiro lugar):

a) Patente;

b) Prémio de publicação de livro técnico-científico;

c) Prémio por publicação em revista no quartil 1;

d) Prémio por pub’icação em revista no quartil 2;

e) Prémio por publicação em revista no quartil 3;

f) Prémio por publicação em revista no quartil 4;

g) Bolsa destinada a comparticipar despesas definidas na alínea b) do artigo 3.

h) Prémio de publicação de capítulo de livro técnico cientifico;

i) Bolsa destinada a comparticipar despesas definidas na alínea a) do artigo

3.

3. Em cada uma das alíneas do ponto anterior, se necessário, serão utilizados os

seguintes critérios de desempate, pela seguinte ordem de importância:

a) Se aplicável, primeira publicação do candidato em revista indexada;

b) Se aplicável, artigo em revista com maior “lmpact Factor” medido pelo

“Journal Citation Reports” da “ISI Web of KnowledgeSM) (JCR) e “Journal

Rankings” da “SClmago” (SJR), considerando o último registo; será

considerada a média de ambos (se aplicável) ou o maior SJR ou o maior JCR

(por esta ordem).

c) Não obtenção de apoio do lPBeja no ano presente, por parte de nenhum

coa utor do artigo;

d) Não obtenção de apoio do lPBeja no ano anterior por parte de nenhum

coautor do artigo;

e) O candidato com maior número de publicações indexadas, numa das bases

de dados referidas nos artigos 42 e 5•9, dos últimos três anos e que constem

no repositório do lPBeja na data do requerimento;

f) O Candidato que apresenta a candidatura mais cedo.

4. Mesmo no caso de trabalhos realizados em coautoria, apenas será apoiado o

candidato.
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Artigo 12. - Júri

1. A verificação do Cumprimento do presente regulamento e, em particular, a

conformidade das candidaturas e a aplicação dos critérios previstos no presente

regulamento são da exclusiva responsabilidade de um júri nomeado por despacho

do Presidente do lPBeja.

2. Em cada período de avaliação de candidaturas, o Presidente do lPBeja nomeia um

j u ri.

3. Nenhum dos candidatos deve ser membro do júri de avaliação.

Artigo 13.2 - Casos omissos

Os casos omissos são resolvidos pelo Presidente, ouvido o Júri.

Artigo 14. - Revogação

São revogados todos os regulamentos e apoios existentes no lPBeja relativos a esta

matéria.

Artigo 15.2 - Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua homologação.





Anexo 1- Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnica

Operacionalização 1 Investigação — Bolsas e Prémios
Documentos:

1. Proposta/levantamento inicial da necessidade/formulário de candidatura: perspetiva do proponente
(documentos a entregar pelo docente candidato) relativo ao que for aplicável no primeiro momento:

a. Formulário de Candidatura: Evento (anexo 3 do regulamento);

b. Formulário de Candidatura: Ata Indexada (anexo 4 do regulamento);

c. Formulário de Candidatura: Revista Indexada (anexo 5 do regulamento);
d. Formulário de Candidatura: Patente (anexo 6 do regulamento).

V Perspetiva dos serviços:

2. Pedido de cabimento inicial anual (anexo 2 do regulamento);

3. Proposta de processamento de abono (bolsa) decorrente da publicação em Ata Indexada (anexo 7 do
regulamento);

4. Proposta de atribuição de prémio decorrente de atribuição de patente (anexo 8 do regulamento).
Processo:

1. O evento inicial é desencadeado pelo Vice-Presidente, com a apresentação de proposta de repartição de verba
entre bolsas e prémios (anexo 2 do regulamento), documento que suportará o cabimento e será usado se autorizado
pelo Conselho de Gestão do lPBeja;

2. O evento subsequente, associado à possível atribuição de bolsa ou prémio, é desencadeado por um docente
(requerente) que entrega o formulário de candidatura respetivo (anexo 3, 4 ou 5 do regulamento) no Serviço de
Expediente e Arquivo, bem como os documentos previstos no ponto 2 do artigo 7.2 do regulamento;

3. O Serviço de Expediente e Arquivo remete o conjunto dos formulários ao Vice-presidente, em datas concretas,
nomeadamente, 01 de julho e 2 de novembro de cada ano (2 processos por ano);

4. O júri nomeado para o efeito procede à análise e eventual seriação das propostas, afixa deliberação nos
documentos e entrega os processos no Secretariado da Presidência, acompanhados da respetiva ata, que recolhe as
autorizações para deslocação ao estrangeiro para os casos aplicáveis e aprovados, comunicando o facto aos interessados.

5. Toda a documentação segue para o Gabinete projetos;

6. O Gabinete de Projetos efetua o processamento prévio dos abonos/bolsas a enquadrar no SRH (anexo 7 do
regulamento) e dos prémios a suportar em fatura recibo (anexo 8 do regulamento), tal como enunciado na informação
vinculativa expressa pela Autoridade Tributária, processamento que posteriormente é sujeito a validação do
Vice-presidente, no sentido de ser atestada conformidade material dos suportes físicos e consequente sustentação da
proposta de despesa;

7. Recolhida a assinatura de validação das propostas de despesa, conforme ponto precedente, os processos são
remetidos para o SRH e/ou é solicitada a atribuição de números de compromisso ao Sector Financeiro, no caso de
prémios.

8. No caso de os processos respeitarem a prémios, obtido número de compromisso, o Gabinete de Projetos
contacta os interessados e solicita-lhe a emissão de fatura com integração dos rendimentos na categoria B de IRS, e no
estrito cumprimento da Informação Vinculativa emanada pela Autoridade Tributária;

9. A articulação do SRH com o Sector Financeiro, no caso de abonos/bolsas, é similar ao tratamento dado no
processamento de vencimentos, logo implica que a remessa de suportes do Gabinete de Projetos ao SRH ocorra sempre
até dia 5 (cinco) de cada mês, e agregue os processos concluídos no período anterior.

10.0 processamento de prémios refletirá os prazos de entrega das faturas, por parte dos interessados.
11.Em qualquer caso todos os processos são iniciados e finalizados ou anulados no mesmo exercício económico;
12.Em ciclo anual será determinado superiormente o montante a afetar, quer a bolsas, quer a prémios, cuja

execução ocorre durante todo o exercício económico.





Anexo 2- Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científlca e Técnica

Conselho de Gestão
•
••.

lPBeja
I’.SEflUTO Potin’ %t’O

01 BIJA

_________

Parecer .

____

/

____

/20
/ /20

____________________________________

Informação
Pata: Conselho de Gestão Data:

De: Vice-presidente

Assunto: Cabimentação de vetba pata atribuição de bolsas e prémios no âmbito do Regulamento de Apoio à patticipação em eventos
e à Publicação Cientifica e Tecnica do lPBeja no ano de

Considerando o teor do Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científica e

Técnica do lPBeja solicita-se autorização ao Conselho de Gestão do Instituto Politécnico de Beja para

Cabimentar e Comprometer o montante de , referente ao ano de , para afetar a Bolsas e

Prémios no âmbito de mencionado Regulamento.

Mais se indica que a execução dos valores acima indicados será conforme com os procedimentos

enunciados no regulamento acima referido.

Solicita-se deferimento.

O Vice-presidente do Instituto Politécnico de Beja

Rua Pedro Soares, S/N, Campus do IPB- 7800—295 Beja — www.ipbela.pt





Anexo 3 - Regulamento de Apoio à Participação em ventos e à Publicação Científica e Técnica

a..
.* a

Beja Formulário de Instrução de Pedido de Apoio à
• ISi Tfl JF(NIC()

Publicaçao Cientifica e Tecnologica

Ao Vice-Presidente
Participação em evento técnico-científico para apresentação de
publicação em evento técnico científico
Identificação e enquadramento do requerente

Nome:______________________________

Categoria:_____________________________________

Departamento/Serviço:______________________

Nome do evento:_________________________

Local e País de Realização:___________________

Datas de início e fim do evento:_______________________________________________________

Entrego os seguintes documentos em anexo:

Comprovativo de aceitação do artigo ap6s revisão por pares EI
Certificado de participação (vide regulamento) LI
Listagem de publicações anteriores no Reposit6rio do lPBeja da minha autoria ou coautoria EI
Declaro sob compromisso de honra e pata todos os fins julgados convenientes, que sou docente a tempo
integral/funcionário no lPBeja na data de realização do evento, que a presente proposta salvaguarda a distribuição
de serviço que me foi afeta, que conheço e que cumprirei integralmente o Regulamento de Apoio à Participação
em Eventos e à Publicação Científica e Técnica do lPBeja, nomeadamente com o artigo 2.

Beja de de

O requerente

Deliberação do Júri: Favorável LI DesfavorávelE

Descritivo adicional (opcional e em anexo se necessário):_________________________________________

Reservado 1 Serviços Financeiros: Reservado 1 Centro de Documentação

N.2 de processo





Anexo 4- Regulamento de Apoio à Participação em ventos e à Publicação Científica e Técnica

1 Beja Formulário de Instrução de Pedido de Apoio à
• IJSTTtT OCITCNICO — .

Publicaçao Cientifica e Tecnologica

Ao Vice-Presidente

Participação em evento técnico-científico para apresentação de
publicação em ata indexada
Identificação e enquadramento do requerente

Nome:

Categoria:

Departamento/Serviço:

Nome do evento:

Local e País de Realização:__________________________________________________________________

Datas de início e fim do evento:_______________________________________________________

Entrego os seguintes documentos em anexo:

Comprovativo de aceitação do artigo após revisão por pares E
Comprovativo que o artigo está já publicado e indexado (vide regulamento) E
Cópia do artigo E
Certificado de participação no evento (vide regulamento) E
Listagem de publicações anteriores no Repositório do lPBeja da minha autoria ou coautoria E

Declaro sob compromisso de honra e para todos os fins julgados convenientes, que sou docente a tempo
integral/funcionário no lPBeja na data de realização do evento, que a presente proposta salvaguarda a distribuição
de serviço que me foi afeta, que conheço e que cumprirei integralmente o Regulamento de Apoio à Participação
em Eventos e à Publicação Científica e Técnica do IPBeja, nomeadamente com o artigo 2.

Beja de de

O requerente

Deliberação do Júri: Favorável E DesfavorávelE

Descritivo adicional (opcional e em anexo se necessário):

________________________________________

Reservado 1 Serviços Financeiros: Reservado 1 Centro de Documentação

N. de processo:





Anexo 5 - Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnica

ll3Beja Formulário de lnstruçâo de Pedido de Apoio à
k.smio Publicação Científica e TecnológicaflL SEJA

Ao_Vice-Presidente

Publicação em revista científica indexada

Identificação e enquadramento do requerente

Nome:________________________________

Categoria:____________________________________

Departamento:_____________________________

Nome da revista:

Endereço web da revista:_____________________________________________________________

Mês previsto de publicação:_______________________________________________________________

Quartil Scimago (http://www.scimagojr.com/journalrank.php) Qi El Q2 El Q3E Q4 El

ou
Quartil Journal Citation ReportsTM (http://ipscience.thomsonreuters.com/product/journal-citation

reports/)’ QiEl Q2D Q3El Q4LI

Ciclos de estudos do IPSeja em cuja área a publicação se enquadra__________________________

Entrego os seguintes documentos em anexo:

1. Comprovativo que o artigo está já publicado e indexado El

2. Comprovativo que a revista está indexada e respetivo quartil (vide regulamento) El

3. Cópia do artigo El

4. Listagem de publicações anteriores no Repositório do lPBeja da minha autoria ou coautoria El

Declaro sob compromisso de honra e para todos os fins julgados convenientes, que sou docente a tempo integral

no lPBeja na data de aceitação do artigo, que a presente proposta salvaguarda a distribuição de serviço que me foi
afeta, que conheço e que cumprirei integralmente o Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à
Publicação Científica e Técnica do lPBeja.

Beja de de

O requerente

Deliberação do Júri: Favorável El DesfavorávelD

Descritivo adicional (em anexo se necessário):

_________________________________________

Reservado 1 Serviços Financeiros: Reservado 1 Serviço de Expediente

N.9 de processo





Anexo 6- Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnic

•.: 11 Beja Formulário de Instrução de Pedido de Apoio à
Publicação Científica e Tecnológica

Ao Vice-Presidente

Publicação de patente

Identificação e enquadramento do requerente

Nome:________________________________

Categoria:______________________________________

Departamento:_______________________________

Nome da patente:_________________________

Endereço web que referencie a patente:______

Mês previsto de publicação:________________

Ciclos de estudos do IPBeja em cuja área a publicação se enquadra.

Entrego os seguintes documentos em anexo:

1. Comprovativo de aprovação da patente D

2. Cópia da patente Li

3. Listagem de publicações anteriores no Repositório do IPBeja da minha autoria ou coautoria Li

Declaro sob compromisso de honra e para todos os fins julgados convenientes, que sou docente a tempo integral
no lPBeja na data de publicação da patente e que conheço e que cumprirei integralmente o Regulamento de Apoio
à Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnica do IPSeja.
Beja de de

O requerente

Deliberação do Júri: Favorável Li DesfavoráveiLl

Descritivo adicional (em anexo se necessário):

_________________________________________

Reservado 1 Serviços Financeiros: Reservado 1 Serviço de Expediente

N. de processo





Anexo 7- Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnica

•.: 11 Beja
Formulário de Instrução de Pedido de Apoio à

• ÍNS!TUI() POUTÉCNVO
eEJA Publ,caçao Cientifica e Tecnologica

Ao Vice-Presidente

Publicação de capítulo de livro ou livro

Identificação e enquadramento do requerente

Nome:______________________________

Departamento/Serviço:_____________________

Nome do capítulo do livro/livro:______________________________

Mês de publicação:_________________________________________

Editora:

________________________________________________________

ISBN:__________________________________________________

Ciclos de estudos do lPBeja em cuja área a publicação se enquadra

Entrego os seguintes documentos em anexo:

2. Cópia do capítulo do livro/livro Li
3. Listagem de publicações anteriores no Repositório do lPBeja da minha autoria ou coautoria Li

Declaro sob compromisso de honra e para todos os fins julgados convenientes, que sou docente a tempo integral
no IPBeja/ funcionário não docente na data de publicação da patente e que conheço e que cumprirei integralmente
o Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação científica e Técnica do lPBeja, nomeadamente
com o artigo 2.

Beja de de

O requerente

Deliberação do Júri: Favorável Li Desfavorávelfl

Descritivo adicional (em anexo se necessário):

Reservado Serviços Financeiros: Reservado 1 Centro de Documentação

N.2 de processo





Anexo 8- Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Cientifica e Técnica

Conselho de esto
..

. 4
•

1IBeja
ls1I 1 DTO ‘CII I NICO

ur BEJA

Parecer

____

/

____

/20

____

/

____

/20

Informação
Pata: Serviço de Recursos Humanos Data:

De: Gabinete de Projetos

Assunto: Processamento de Bolsa no âmbito do regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnica
do lPBeja — Informação número

Considerando a informação que suporta o processamento de abonos/bolsas no âmbito do Regulamento de

Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnica do lPBeja remetem-se:

1. Processo inicial, autorizado em reunião de Conselho de Gestão datada de - - 2 , onde consta a

dotação €, dotação ainda não integralmente utilizada e que, dessa forma, permite enquadrar a

presente proposta de despesa —ANEXO 1;

2. Processos completos, formulários e anexos, que suportam o processamento da bolsa, devidamente

assinados—ANEXO 2;

3. Listagem resumo de bolsas a processar, conforme quadro seguinte:

Trabalhador público (docente a Rúbrica de Fonte de Unidade Valor
tempo integral/Funcionário no despesa Financiamento Processadora

docente)

Solicita-se processamento.

Rua Pedro Soares, S/N, campus do IPB- 7$00 —295 Beja — www.ipbeja.pt





Anexo 9 - Regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnica

Conselho de Gestao
• ,ç,
•

••

1 í’Beja
1 11) P CI FEl \a 1)

DE BEJA

Parecer

___

/

___

/20

___

/

___

/20

Informação
Para: Conselho de Gestão Data

De: Gabinete de Projetos

Assunto: Processamento de Prémios no âmbito do regulamento de Apoio à Participação em Eventos e à Publicação Científica e
Técnica do lPBeja — Informação número

_____

Considerando a informação que suporta o processamento de prémios no âmbito do Regulamento de Apoio à

Participação em Eventos e à Publicação Científica e Técnica do IPBeja solicita-se autorização para

processamento de prémios, conforme processos em anexo.

O prémios a abonar, suportados em fatura a emitir pelos interessados, no integral cumprimento da

informação vinculativa emitida pela Autoridade Tributária e dirigida ao lPBeja, faturas a entregar

excecionalmente no Gabinete de Projetos, irão refletir os valores constantes no quadro seguinte:

Trabalhador público (docente a Rúbrica de Fonte de Unidade Imposto Valor
tempo integral/Funcionário despesa Financiamento Processadora líquido

não docente)

Solicita-se autorização para processamento.

Rua Pedro Soares, S/N, Campus do IPB- 7800—29 Beja — www.ipbeia.pt




