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PROCEDIMENTO 

Pagamento de serviços de revisão e publicação de artigos científicos1. 

CONCEITO 

Definir os critérios que permitam o pagamento de artigos visando à publicação científica. 

MATERIAL NECESSÁRIO 

Não se aplica   

CONDUTA 

 
Será realizado o pagamento de serviços de revisão de língua estrangeira e/ou publicação de artigo científico em 
periódicos nacionais e internacionais desde que o mesmo obedeça aos seguintes critérios: 
I – Pagamento do Serviço de Publicação de artigo científico2: 
 O primeiro ou o último autor deverá informar claramente a vinculação funcional e de estudo junto à 
Disciplina/Divisão/LIM-08/Programa de Pós-Graduação de Anestesiologia da FMUSP ou de um dos Institutos vinculados 
à mesma área por meio do Complexo Hospital das Clínicas. 
 O trabalho deverá incluir obrigatoriamente um aluno de iniciação científica e/ou de pós-graduação estrito senso ativo 
ou egresso no ano anterior (atendendo normas da CAPES). 
 O periódico da publicação deve ser indexado em um dos seguintes sistemas: JCR Thomson Reuthers (ISI) ou SRJ 
Scimago. 
 O Fator de Impacto (FI) do periódico ou seu equivalente Cites per doc (2y) deverá ser > 1.8. 
 

II – Pagamento do Serviço de Revisão de artigo científico: 
 O artigo já deverá estar redigido em inglês, não será pago versão para o inglês. 
 A autoria deve seguir o critério referente ao pagamento de publicação. 
 As empresas para o serviço de revisão são: American Manuscript Editors; AJE – American Journal Experts; Editage; 
ou Papercheck. 
 O tipo de serviço contratado será: artigo até 6.000 palavras, revisão Premium, prazo de entrega 6 dias3. 
 

Critérios para o pagamento: 
- É obrigatória a apresentação do artigo para a Secretaria de Projetos e Pós-Graduação em Anestesiologia antes da 
submissão do mesmo a um dos serviços desejados, bem como quando do envio para aprovação do proof. 
- O pagamento será realizado pela Disciplina de Anestesiologia da FMUSP, sendo que pedido de reembolso será 
analisado excepcionalmente. 
 

Observações:  
1. Não serão pagos capítulos de livro. 
2. Não será pago artigo para Open Access em hipótese nenhuma. 
3. Não são computadas as referências bibliográficas do mesmo. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Aumento do número de publicações científicas e elevação do índice de citações de autores da área. 

ABRANGÊNCIA 

Anestesiologistas e pós-graduandos lato ou estrito senso da área. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Não se aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


