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Edital SRI n.º 002/2018 

 
 

Pré-seleção simplificada para vagas no curso 
Researcher Connect, ofertado numa parceria 
entre Ufes, Fapes e Conselho Britânico 
(Newton Fund) 

 
 

1. Introdução 
 
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) participou de uma chamada pública 
do Conselho Britânico (British Council – Newton Fund) e foi contemplada com 
recursos, via Fapes, para ofertar um curso de inglês, direcionado a professores e 
pesquisadores de nível superior. 
 
Por meio de sua Secretaria de Relações Internacionais (SRI), a Ufes organizará um 
curso denominado Researcher Connect, conforme detalhes a seguir.  
 

2. Objetivos 
 

• Contribuir para a capacitação linguística de professores e pesquisadores 
vinculados à Ufes; 

• Promover apoio à pesquisa internacional, relevante ao desenvolvimento do 
Brasil; 

 
3. Descrição do Curso 

 
O programa Researcher Connect, do Conselho Britânico, é formado por cursos de 
curta duração, voltados para pesquisadores de variadas áreas do conhecimento. 
Consiste de uma série de pequenos módulos interativos, para desenvolver habilidades 
de comunicação em contextos internacionais e multiculturais. 
 
As aulas são em inglês e buscam aprimorar as habilidades de comunicação científica 
em contextos internacionais. Os participantes aprendem técnicas para diversas 
situações: apresentações orais, escrita acadêmica, redação de artigos para periódicos, 
escrita de propostas de projetos, elaboração de resumos, entre outras.  
 
Considerando o crescente processo de internacionalização das universidades 
brasileiras, o curso Researcher Connect foi desenvolvido para apoiar tal processo, 
sendo ideal para pesquisadores com alto potencial de publicações acadêmicas 
internacionais. 
 

4. Tipo do curso a ser ofertado na Ufes em 2018 
 

Tipo 3, com os seguintes módulos: 

• Foundation Module 
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• Abstracts 

• Academic Collaboration 

• Persuasive Proposals 
 

5. Período de inscrições para o curso 
 
De 17 a 24 de janeiro de 2018. 
 

6. Vagas no curso 
 

a) 20 vagas + 10 vagas no cadastro de reserva, em caso de desistência de 
candidatos selecionados; 

b) Para contagem de vagas, será considerada a ordem de inscrição; 
c) Caso não haja candidatos aptos em quantidade suficiente, poderão ser 

ofertadas vagas para docentes e pesquisadores de outras instituições; 
 

7. Critérios de Elegibilidade 
 

a) Ser docente ou pesquisador da Ufes [preferencialmente], vinculado a programa 
de pós-graduação (PPG) da Ufes [preferencialmente], com trabalhos em temas 
relevantes ao desenvolvimento econômico e bem-estar social – podem ser 
aceitas propostas de pesquisadores de variadas áreas do conhecimento; 

b) Nível acadêmico: ser professor em início de carreira (com até 10 anos de 
formação, a contar da data de obtenção do último grau); ou estudante de 
doutorado [preferencialmente vinculado à Ufes]; ou pesquisador em pós-
doutorado [preferencialmente vinculado à Ufes]; 

c) Nível de proficiência em inglês: será avaliado por meio de teste OPT (online 
placement test) – a ser ofertado pelo Conselho Britânico, de caráter 
eliminatório (ao menos nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência 
para as Línguas); 

d) Ter currículo cadastrado na plataforma Lattes; 
e) Será concedida preferência a candidatos que não tenham realizado esse curso 

em edições anteriores; 
 

8. Data de realização do curso 
 
Dias 5, 6 e 7 de março (segunda a quarta). 

 
9. Horários do Curso (previsão) 

 
Das 9h às 12h30; e das 13h30 às 17h (intervalo para almoço, das 12h30 às 13h30). 
Haverá intervalos para coffee break pela manhã e pela tarde. 
 

10. Duração do curso 
 
3 dias, com módulo de 8 horas por dia, num total de 24 horas de curso. 

 
11. Local do curso 
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Campus Goiabeiras, Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP, antigo 
NTS) da Ufes. 
 

12. Compromisso dos participantes 
 

a) Os candidatos selecionados para realizar o curso se comprometem a 
comparecer aos 3 dias do curso, cumprindo a carga horária total prevista (24 
horas); 

b) A ausência em qualquer dos dias do curso resultará na exclusão do 
participante e impedirá o recebimento do certificado final do curso;  

c) Os candidatos selecionados devem evitar atrasos e saídas antecipadas, para 
não comprometer as atividades do curso, principalmente aquelas que 
envolvem tarefas em grupo; 

d) Por questões de propriedade intelectual, não é permitida a filmagem ou 
gravação de parte do curso ou sua totalidade; 

e) Fotos são permitidas, se houver autorização dos treinadores; 
f) Os selecionados podem ser solicitados a enviar resumos (amostra de Abstract) 

de pesquisas que desenvolvem, para atividades no curso; 
 

13. Questionários 
 
Antes do início do curso, os participantes selecionados serão solicitados a responder 
um questionário online, em link a ser enviado por e-mail, para que os instrutores 
conheçam o perfil dos participantes. Candidatos selecionados que não responderem 
ao questionário podem perder sua vaga no curso.  
Ao final do curso, os participantes serão solicitados a responder outro questionário 
online, para avaliação do curso, em link a ser enviado por e-mail. Candidatos que não 
responderem ao questionário podem ter atraso na expedição do seu certificado do 
curso. 
 

14. Inscrições 
 
Para se candidatar ao curso, interessados podem preencher o formulário eletrônico 
que consta do seguinte link: https://goo.gl/forms/ce4tn7dsMEFnJQh52 
 
Lembrete: as inscrições serão acolhidas por ordem de preenchimento do formulário 
eletrônico. Inscrições antes de 17/01/2018 e após 24/01/2018 serão desconsideradas. 
O preenchimento do formulário não garante seleção para o curso. 
 
Contatos: idiomas.sri@ufes.br / (27) 3145-9205 
 

Vitória, 17 de janeiro de 2018 
 

Prof. Kyria Rebeca Neiva de Lima Finardi 
Coordenação de Idiomas 

Secretaria de Relações Internacionais  
 
 


