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INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPPI Nº 04, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Regulamenta o padrão de    
afiliação institucional do Instituto    
Federal de Educação, Ciência e     
Tecnologia do Rio Grande do Sul      
(IFRS) e redação de    
agradecimento de apoio em    
publicações científicas nacionais   
e internacionais. 

 
O PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO INSTITUTO         

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS), no uso de               
suas atribuições legais, conforme Portaria nº 187, de 17 de fevereiro de 2020, normatiza: 

 
Art. 1º Fica estabelecido padrão para a afiliação institucional do Instituto           

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) em todas as               
publicações nacionais e internacionais, devendo este ser seguido por toda a comunidade do             
IFRS, com a seguinte forma:  

I - Preferencialmente, deve ser utilizada a afiliação institucional em língua           
portuguesa, independente da língua da publicação, exceto quando o periódico definir outra            
regra específica, no seguinte padrão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do             
Rio Grande do Sul (IFRS), Campus xxx. 

Art. 2º Quando for imprescindível ou necessário por conta de regras           
específicas de periódicos ou para acordos e convênios internacionais, para a afiliação            
institucional em língua inglesa ou espanhola, deverão ser adotados as seguintes formas: 

I - Para afiliação institucional em língua inglesa, deverá ser adotado o            
seguinte padrão: Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do             
Sul (IFRS), Campus xxx.  

II - Para afiliação institucional em língua espanhola, deverá ser adotado o            
seguinte padrão: Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Sul              
(IFRS), Campus xxx. 

Art. 3º Os servidores e estudantes que receberem apoio e/ou fomento do            
IFRS para realização de capacitação e/ou de projetos de pesquisa, extensão ou ensino,             
deverão agradecer ao apoio recebido em todos os trabalhos produzidos ou publicados, em             
qualquer mídia, e em todas as publicações científicas nacionais e internacionais,           
obedecendo o seguinte padrão: 

I - Em língua portuguesa: O presente trabalho foi realizado com apoio do             
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 

II - Em língua inglesa: This study was supported by the Federal Institute of              
Education, Science and Technology of Rio Grande do Sul (IFRS). 

III - Em língua espanhola: Este estudio recibió el apoyo del Instituto Federal de              
Educación, Ciencia y Tecnología de Rio Grande do Sul (IFRS). 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 

 
Parágrafo único. Os servidores do IFRS deverão incluir a afiliação institucional           

ao IFRS, conforme estabelecido nos artigos 1º e 2º, nos trabalhos produzidos ou publicados,              
em qualquer mídia, e em todas as publicações científicas nacionais e internacionais. 

Art. 4º Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Avaliação e            
Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI) do campus e, em última instância, pela               
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Proppi). 

Art. 5º A presente Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua             
publicação. 
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(O documento original encontra-se assinado na Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação.) 


