
                                                                      
 

 
 

CHAMADA WORKSHOP RESEARCHER CONNECT 
 
A Coordenadora Institucional do Researcher Connect na Universidade Federal do 
Paraná, nomeada sob as regras da chamada 10/2017 da Fundação Araucária, no uso 
de suas atribuições legais, estabelece normas para a inscrição de pesquisadores da 
UFPR para participação de workshop. 

 1 DO CURSO  

 
1.1 O workshop de Researcher Connect será ministrado por representantes do British 

Council e acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de dezembro 2017, das 9h às 17h, na UFPR - 

Edifício Dom Pedro II (Rua Dr. Faivre, 405). 

1.2 O idioma será o inglês e a carga horária 24 horas. 

2 OBJETIVO E MÓDULOS DO CURSO 

2.1 O objetivo do curso é contribuir para a capacitação de pesquisadores para a 

cooperação com o Reino Unido. 

 
2.2 O foco do curso é a pesquisa colaborativa e fomento, e terá os seguintes módulos: 
 

 Foundation Module 

 Abstracts 

 Persuasive Proposals (first half) 

 Persuasive Proposals (second half) 

 Academic Collaboration (first half) 

 Academic Collaboration (second half) 
 
 
 
3 CRONOGRAMA  
 
As atividades relacionadas ao processo objeto deste edital acontecerão conforme 

abaixo: 

Atividade Data 

1. Publicação do edital 18/10/2017 

2. Inscrições 18 a 31/10/2017 

3. Divulgação dos pré-selecionados e envio 
da lista ao Britsh Council para aplicação do 
teste de proficiência em língua inglesa 

Até 07/11/2017 

 

  



                                                                      
 
 
4. INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no período descrito no 

cronograma constante no item 3 deste edital, por meio do endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGRYdRumdtNJK1qPS7Wbhyz9xZ0SfJiFw3Sc0V5

3hWo9FdTg/viewform?c=0&w=1 

4.2 Não serão aceitas inscrições por outros meios ou fora do prazo estabelecido. 

4.3 Caso o candidato envie mais de uma inscrição, será considerada somente a última 

inscrição recebida. 

4.4 As inscrições serão avaliadas por uma comissão presidida pela coordenadora do 

curso e composta por outros 02 membros indicados pela PRPPG. 

 
5. ELEGIBILIDADE E SELEÇÃO  

5.1 São elegíveis pesquisadores com trabalhos em temas relevantes ao 

desenvolvimento econômico e bem-estar social, do quadro da UFPR. 

5.2 O curso destina-se, preferencialmente, para pesquisadores. Pós-doutorandos 

também podem concorrer. 

5.3 É de caráter eliminatório a proficiência em língua inglesa. 

5.3.1 Após a divulgação da lista de pré-selecionados, os candidatos farão teste 

de proficiência em língua inglesa OPT (Online Placement Test), com caráter 

eliminatório, de acordo com diretrizes e datas a serem definidas pelo British Council. É 

exigido o nível B1 de proficiência de acordo com o Quadro Comum Europeu de 

Referência (Anexo I deste edital). 

5.4 Os candidatos serão classificados a partir das informações prestadas no formulário 

de inscrição e com o intuito de promover a participação do maior número de 

programas de pós graduação.  

 

5.5 A lista de pré-selecionados será divulgada nas datas previstas no cronograma 
constante no item 3 deste edital. 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 A programação diária do curso prevê início às 09h e término às 17h, com 

intervalos das 10h30 às 10h45 e das 15h às 15h15 

4.2 Os certificados serão confeccionados pelo British Council. A entrega do certificado 

ao participante no último dia do workshop está condicionada à sua presença em todos 

os dias do workshop. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGRYdRumdtNJK1qPS7Wbhyz9xZ0SfJiFw3Sc0V53hWo9FdTg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGRYdRumdtNJK1qPS7Wbhyz9xZ0SfJiFw3Sc0V53hWo9FdTg/viewform?c=0&w=1


                                                                      
 

4.3 Ao final do último dia de curso, os participantes devem preencher o Questionário 

online Pós-evento, através do link: https://www.surveymonkey.co.uk/r/rcpostworkshop 

4.4 As situações não previstas neste edital serão resolvidas pela coordenação do 

curso. 

4.5 O e-mail para contato é researcherconnect.ufpr@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sofia Clímaco Monteiro d’Oliveira 

Coordenadora Institucional do Researcher Connect 2017 na UFPR 
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