
APOIO A TRADUÇÃO E REVISÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

 O apoio da ENSP a produção científica dos seus pesquisadores vem sendo feito através 

de diferentes iniciativas, apesar das restrições orçamentárias cada vez maiores.  

Manter nossas metas de produção científica relevante, dentro ou não dos programas de 

pós-graduação estrito senso da ENSP é sumamente importante, já que este é um dos indicadores 

de produtividade adotado pela Fiocruz para todas as suas unidades, e também pela ENSP. 

Com os diferentes critérios que norteiam a aferição de nossa produtividade científica 

enquanto ESCOLA, cabe à esta Vice-Direção viabilizar mecanismos que, complementando os 

já disponibilizados através dos recursos alocados na área do ensino, permitam a distribuição 

mais equânime de oportunidades e incentivo a todos da comunidade de pesquisa da ENSP. 

Nesse sentido, e ante as dificuldades ainda maiores enfrentadas neste período em que a 

contingência da pandemia de COVID-19 nos coloca em trabalho remoto e com entraves ainda 

maiores aos trabalhos de pesquisa em muitas áreas, a ENSP voltou a oferecer reforço financeiro 

para a produção científica na forma de apoio financeiro para a revisão ou tradução para o inglês, 

língua em que mais publicamos depois do português. 

Este apoio está sendo disponibilizado aos servidores em atividade de pesquisa da ENSP, 

de acordo com critérios de priorização discutidos e aprovados pelo nosso Colegiado de 

Pesquisas. Através de projeto já em execução na Fiotec passa a ser possível alocar recursos, 

ainda que limitados, nesta ação. Esperamos com isso impulsionar a produção científica da 

comunidade de pesquisa da ENSP ao longo de 2020 e parte de 2021. 

 A submissão de artigos, através do Coordenador de Pesquisas do respectivo 

Departamento poderá ser feita até o final de cada mês, para encaminhamento ao tradutor, na 

medida em que os recursos sejam disponibilizados. 

 Além desta ação, duas oficinas organizadas de maneira remota estão sendo preparadas, 

para apoiar aos que desejem orientações e trocas de experiência na Editoria Científica e na arte 

de publicar. 

 Converse com seu Coordenador e informe-se sobre esta oportunidade.     

  


