
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

EDITAL 

Curso de Curta Duração para Desenvolvimento de Habilidades 

em Comunicação Científica – RESEARCHER 

CONNECT/UNITINS  
 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp) da Universidade Estadual do 

Tocantins (Unitins), no uso de suas atribuições regimentais, torna público o presente Edital 

para seleção de candidatos para participarem do curso de curta duração do Programa 

Researcher Connect, nos termos que seguem: 

 

1. DO OBJETO 

1.1 O Programa Researcher Connect é composto por uma série de cursos de curta duração 

voltados para pesquisadores e docentes de todas as áreas do conhecimento. É financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Tocantins (FAPT) e a Newton Fund, vinculado 

ao British Council; 

1.2 A seleção dos candidatos será regida por esse edital, coordenado e operacionalizado pela 

Comissão Organizadora do Workshop Researcher Connect da Unitins, vinculada à Propesp;  

1.3 As aulas serão ministradas em inglês por treinadores britânicos e brasileiros e terão o 

objetivo de aprimorar as habilidades em comunicação científica dentro de contextos 

internacionais e multiculturais; 

1.4 O workshop será realizado no período de 26 a 28 de novembro de 2018, das 9h às 12h 

30min e das 13:30 às 17h, na sede administrativa da Unitins, endereço 108 Sul Alameda 11 

Lote 03, Palmas – TO. 

 

2. DAS FINALIDADES 



 

 

 

 

 

2.1 Fornecer subsídios para a capacitação de pesquisadores brasileiros dentro de contextos 

internacionais e multiculturais;  

2.2 Contribuir para a internacionalização de pesquisas brasileiras locais; 

 

3. DO CURSO 

3.1. Através dos cursos do Researcher Connect amplia-se o alcance e impacto dos resultados e 

conclusões de pesquisas (https://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/researcher-

connect) 

3.2 Módulos  

 Know your audience 

  Academic Collaboration  

 Academic Writing 

 Digital Researcher  

 
3.3 Os cursos serão ministrados integralmente na língua inglesa. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 No período de 09 a 26 de outubro, os candidatos deverão preencher o formulário on-line 

para a devida inscrição, o qual estará disponível no link: 

(https://goo.gl/forms/09VkwXMdD1t72I8x1); 

4.2 Para validação da inscrição, o candidato deverá realizar um teste de nivelamento em 

língua inglesa, aplicado via plataforma OPT (On-line Placement Test – OPT);  

4.3 As inscrições, bem como o curso, serão gratuitos. 

   

5. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE 

ELEGIBILIDADE 

5.1 O curso oferecerá 25 vagas destinadas a docentes e pesquisadores de todas as Instituições 

de Ensino Superior do Estado do Tocantins; 

5.2 É recomendado que os candidatos possuam nível de inglês intermediário; 

5.3 Terão preferência recém-doutores (menos de 10 anos de formação) ou doutorandos;  

https://goo.gl/forms/09VkwXMdD1t72I8x1


 

 

 

 

 

5.4 Professores com titulação de mestrado poderão participar desde que possuam publicações 

científicas recentes, se as vagas não forem completadas com recém-doutores e/ou 

doutorandos; 

5.5 Uma vez inscrito, o candidato deverá fazer um teste de nivelamento on-line na língua 

inglesa (On-line Placement Test – OPT) com data a ser divulgada pela coordenação do 

workshop no endereço eletrônico https://www.unitins.br/nPortal/. Este teste de nivelamento 

terá caráter eliminatório; 

5.6 No caso de haver mais de 25 candidatos aprovados no teste OPT, os critérios de 

classificação serão: 

a) Titulação (Será considerada a titulação máxima) 

Titulação Pontuação 

Doutor 3.00 

Doutorando 2.00 

Mestre 1.00 

 

b) Produção científica 

Produção Pontuação Pontuação 

máxima 

Publicação de livro ou 

capítulo de livro 

1.00 3.00 

Artigo internacional 1.00 3.00 

Artigo nacional 0.50 2.00 

Tempo de docência no 

ensino superior 

0.50 por ano 3.00 

Orientação de tese 1.00 3.00 

Orientação de dissertação 0.75 3.00 

Orientação de pós-graduação 

lato sensu 

0.50 2.00 

Orientação de TCC de 

graduação 

0.25 1.00 

* A nota de cada candidato será a soma obtida pela titulação e produção científica nos últimos 5 anos. 

https://www.unitins.br/nPortal/


 

 

 

 

 
* A nota será calculada embasada nas informações contidas no formulário acima em consonância com o 

currículo lattes. 

 

6. DOS COMPROMISSOS DOS CANDIDATOS 

6.1 A entrega do certificado ao participante no último dia do workshop está condicionada à 

sua presença em todos os dias do workshop e do preenchimento do questionário on- line pré e 

pós-evento. 

6.2 Antes do início do curso, os candidatos deverão preencher o questionário on- line pela 

internet, através do link: 

http://www.surveymonkey.co.uk/r/rcpreworkshop 

6.3 Ao final do último dia de curso, os candidatos deverão preencher o questionário on-line 

pós-evento, pela internet, através do link:  

http://www.surveymonkey.co.uk/r/rcpostworkshop 

 

7. DO RESULTADO 

O resultado final do processo seletivo que trata este Edital será divulgado no dia 07 de 

novembro, na página eletrônica da Unitins (https://www.unitins.br/). 

 

8. CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATA/PERÍODO 

Edital de abertura 09 de outubro de 2018 

Período das inscrições 09 a 26 de outubro de 2018  

Resultado final das inscrições deferidas 07 de novembro de 2018 

Workshop 26 a 28 de novembro de 2018 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado, anulado ou alterado, no todo ou 

em parte, seja por decisão unilateral da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), 

seja por motivo de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que 

isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza; 

http://www.surveymonkey.co.uk/r/rcpreworkshop
http://www.surveymonkey.co.uk/r/rcpostworkshop
https://www.unitins.br/

