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Ofício Circular nº 008/2017 – PRPPG

Disciplinas de Formação Transversal

Curitiba, 06 de julho de 2017

À Comunidade Acadêmica

 A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, como parte de uma ação institucional que
visa colaborar com a melhoria da qualidade formativa dos programas de pós-graduação,
apresenta uma proposta inovadora que pretende: (a) ampliar a oferta de disciplinas de pós-
graduação,  (b)  complementar  as  propostas  pedagógicas  dos  programas,  ofertando
disciplinas formativas, (b) instituir a oferta sistemática de disciplinas “comuns” (transversais)
a  vários  programas,  (c)  reduzir  a  quantidade  de  disciplinas  que  são  ofertadas
simultaneamente  por  vários  programas,  (d)  contar  com a  experiência  de  docentes  com
formação  e  domínio  de  conteúdos  específicos  (exemplos:  Filosofia  da  Ciência,  Escrita
Acadêmica em Inglês, Metodologia da Pesquisa, Estatística, Ética, etc.), e (e) estabelecer
estratégias inovadoras pelo uso de novas tecnologias de ensino.

Nesse primeiro momento, a disciplina de “Escrita Acadêmica em Inglês” será a primeira a
ser  ofertada.  Além  de  constituir  um  importante  elemento  para  consolidar  iniciativas  de
internacionalização, esta disciplina pode melhorar a escrita e consequentemente facilitar os
aceites  de  artigos  de  nossos  discentes  e  pesquisadores  em  periódicos  internacionais.
Atualmente, essa é uma das principais barreiras para a universalização dos conhecimentos
produzidos por nossos pesquisadores. 

O curso objetiva fornecer a alunos e professores as ferramentas para a escrita de um artigo
científico, até o final da disciplina. Esta disciplina tem sido ofertada, com sucesso, mas de
forma relativamente restrita a um pequeno número de alunos e programas.  A crescente
procura  por  este  tipo  de  conhecimento,  nos  últimos,  anos  aponta  para  uma importante
demanda que poderá, a partir de agora, ser melhor atendida na UFPR.

Na primeira edição, essa disciplina será ofertada por um conjunto de docentes de diversas
áreas do conhecimento que possuem experiência no tema, coordenados pelo Prof. Dr. Ron
Martinez, Diretor  do CAPA. Serão ofertadas 200 vagas para as aulas, que ocorrerão no
auditório  do  Setor  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  -  SEPT  (R.  Alcides  Vieira
Arcoverde, 1225, Jardim das Américas), às quartas-feiras, das 14:00 às 17:00h. O início das
aulas está previsto para o dia 30 de agosto e contará com uma carga horária de 60 horas
(45 horas-aula e 15 horas em atividades). 

O principal requisito para essa disciplina é a concordância dos orientadores, que deverão
assumir responsabilidade de acompanhar o progresso dos seus orientandos ao longo do
desenvolvimento das atividades da disciplina, que visará contribuir na escrita de um artigo. A
disciplina contará com um número de tutores que auxiliarão no atendimento aos alunos no
desenvolvimento das atividades. 

Todavia, uma das principais premissas do curso é o envolvimento entre o orientador e seu
orientando, ao longo do processo de escrita. Ambos acompanharão o conteúdo do curso
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como  condição  essencial  para  a  inscrição.  A disponibilidade  de  dados  é  um  elemento
facilitador para o desenvolvimento da disciplina.

Além da oferta presencial, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação fará a oferta desta
disciplina em ambiente virtual, que contará com transmissão ao vivo para mais 200 inscritos,
que  terão  acesso  às  aulas,  totalizando  400  inscritos.  Aqueles  que  desejarem  cursar  a
disciplina de forma não-presencial  poderão interagir instantaneamente com as atividades
desenvolvidas durante as aulas e estarão sujeitos às mesmas demandas e exigências de
desempenho acadêmico do que aqueles discentes que optarem pelo regime presencial do
curso.  A transmissão  será  realizada  pela  UFPR-TV,  que  fará  o  streaming a  partir  de
tecnologia  própria,  que  permitirá  o  recebimento  de  imagens  em  qualidade  digital.  É
importante destacar que essa iniciativa pioneira poderá trazer um conjunto de benefícios
para as atividades de ensino, no âmbito da pós-graduação.

Finalmente,  muito  em  breve  a  PRPPG  disponibilizará  os  links  para  as  inscrições,  que
deverão ser realizadas exclusivamente pelo portal  do aluno ou do professor via sistema
SIGA. No ato da inscrição, será facultada a opção pelo regime presencial ou não-presencial.
É importante destacar que a velocidade de acesso do equipamento a ser utilizado para
receber as informações precisa ser testada, a fim de evitar quedas, falhas ou sinal de baixa
qualidade. Os docentes envolvidos terão certificados emitidos ao final do curso, enquanto os
discentes de pós-graduação poderão solicitar  a  seus colegiados os respectivos  créditos
deste curso. Os inscritos no regime não-presencial deverão comparecer à primeira aula, a
fim de receber instruções de acesso e operação do sistema.

Disciplina

 Nome da disciplina: Escrita Acadêmica em Inglês
 Horário: das 14h00 às 17h00
 Início: 30/08
 Período: quartas-feiras, a partir de 30 de agosto de 2017
 Local: Auditório do SEPT (Setor de Educação Profissional e Tecnológica)
 Endereço: R. Dr. Alcídes Vieira Arco-Verde, 1225 - Jd. das Américas, Curitiba – PR
 Inscrições: Via SIGA – Portal do aluno
 Vagas: Presenciais 200 vagas, Não-Presenciais 200 vagas
 Público: Docentes e Discentes da pós-graduação

 

Cordialmente,

Prof. Dr. André Luiz Felix Rodacki
Coordenador de Programas Stricto Sensu
Universidade Federal do Paraná
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