
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG - REITORIA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

EDITAL PROPESQ Nº 08/2016, de 21 de dezembro de 2016. 

 

Seleção de candidatos para participarem do Curso de Curta Duração para 

Desenvolvimento de Habilidades em Comunicação Científica – RESEARCHER 

CONNECT / Centro Universitário UNIRG 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) do Centro Universitário 

UNIRG, no uso das 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 PROGRAMA 

 

1.1 Researcher Connect trata-se de um programa composto por uma série de cursos de curta 

duração voltados para pesquisadores e docentes de todas as áreas do conhecimento, visando 

desenvolver excelentes habilidades em comunicação científica em inglês dentro de contextos 

internacionais e multiculturais.  

 

1.2 O Programa Researcher Connect será financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do 

estado do Tocantins (FAPT) e pela Newton Fund, vinculado ao British Council. 

 

1.3 A seleção dos candidatos será regida por este Edital, coordenado e operacionalizado pela 

Comissão Organizadora do Workshop Researcher Connect do Centro Universitário UnirG, 

vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESQ. 

 

1.4 O evento será realizado nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2017 das 9h às 12h30min e das 

13h30min às 17h, nas dependências do Centro Universitário UnirG, Gurupi (TO).  

 

2. DAS FINALIDADES  

 

2.1 O Programa Researcher Connect terá como principais finalidades: 

 

2.1.1 Contribuir para capacitação de pesquisadores brasileiros;  

2.1.2 Apoio internacional à pesquisa relevante ao desenvolvimento – aumentar a capacidade de 

pesquisadores projetarem suas pesquisas locais em escala global; 

2.1.3 Contribuir para o aumento da capacidade de comunidades acadêmicas com poucas 

oportunidades a desenvolver pesquisadores e de se internacionalizar.   

 

3 - DO CURSO 

 



 
3.1 A necessidade de publicar descobertas é essencial quando se trata de pesquisa acadêmica 

individual e, apenas quando revisada por colegas e validada pela comunidade científica, uma 

pesquisa pode ser verdadeiramente considerada para contribuir na construção de conhecimento. 

Além disso, faz-se necessário comunicar as descobertas de pesquisa além da comunidade 

científica, com intuito de utilizar seus resultados para justificar o uso de recursos públicos para 

financiamento de novas atividades de pesquisa.  

 

3.2 O aprimoramento das habilidades de comunicação de pesquisadores acarreta em efeito 

benéfico nas performances e carreiras individuais, bem como para as instituições onde as 

pesquisas são desenvolvidas e na sociedade como um todo, através da ampliação do alcance e 

do impacto de seus resultados. Este é o motor por trás do desenvolvimento dos cursos do 

Researcher Connect (https://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/researcher-

connect).  

 

3.3 Os cursos serão ministrados em língua inglesa, por treinadores brasileiros e britânicos.   

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 As inscrições para o processo seletivo que trata este Edital poderão ser realizadas a partir do 

dia 22 de dezembro de 2016 até às 23h59 do dia 12 de janeiro de 2017, pela internet, através 

do link: http://iow.unirg.edu.br/eventos/inscricao.php?e=506 

 

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

inglesa, aplicado via plataforma OPT (OnLine Placement Test).  

 

4.3 As inscrições serão gratuitas, sem qualquer custo financeiro aos candidatos. 

 

5. DA SELEÇÃO  

 

5.1 Público alvo: Serão disponibilizadas 20 (vinte) vagas destinadas aos pesquisadores e 

docentes de todas as Instituições de Ensino Superior do Estado do Tocantins. 

 

5.2 Terão preferência recém-doutores (menos de 10 anos de formação) ou doutorandos, 

podendo se entender a professores mestres com publicações; 

 

5.3 Durante o processo seletivo buscar-se-á o equilíbrio de gênero sempre que possível, 

objetivando a promoção da diversidade, para que nenhum participante seja excluído por motivos 

étnicos, de gênero, crença religiosa, orientação sexual ou deficiência.  

 

5.4 Havendo mais de 20 (vinte) candidatos aprovados no teste OPT, o critério de classificação 

será o seguinte: 

 

5.4.1 Titulação (Será considerada a titulação máxima): 

 
Titulação Pontuação 

Doutor 10 

Doutorando 5 

Mestre 3 

 

http://iow.unirg.edu.br/eventos/inscricao.php?e=506


 
5.4.2 Produção científica: 

 
Produção Pontuação Pontuação 

máxima 

Pontuação 

Total 

Publicação de livro ou capítulo de livro 4 12  

Artigo internacional 6 18  

Artigo nacional 4 16  

Tempo de docência no ensino superior 4 16  

Orientações de tese 5 15  

Orientação de Dissertação 4 12  

Orientação de pós-graduação lato sensu 2 6  

Orientação de TCC de graduação 5 5  

Total  100  

 

5.5 A nota de cada candidato será a soma obtida pela titulação e produção científica. 

 

5.6 A produção científica será por meio do Currículo Lattes. 

 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

6.1 O resultado final do processo seletivo que trata este Edital será divulgado no dia 18 de 

janeiro de 2017, na página eletrônica do Centro Universitário UnirG (www.unirg.edu.br). 

 

7. DOS COMPROMISSOS DOS CANDIDATOS 

 

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

presença em todos os dias do workshop. 

 

7.2 Ao final do último dia de curso, os candidatos deverão preencher o questionário online Pós-

evento, pela internet, através do link: http://www.surveymonkey.co.uk/r/rcpostworkshop 

 

8. CRONOGRAMA 

 

Itens Data 

Lançamento do edital 21 de dezembro de 2016 

Período das inscrições 22 de dezembro de 2016 a 12 de janeiro de 2017  

Resultado final 18 de janeiro de 2017 

Workshop  25 a 27 de janeiro de 2017 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 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 (PROPESQ), 

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.unirg.edu.br/
http://www.surveymonkey.co.uk/r/rcpostworkshop


 
9.2 Os casos omissos neste edital serão analisados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação - PROPESQ.  

 

9.3 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser 

obtidas pelo endereço de e-mail: rconnect@unirg.edu.br 

 

Gurupi-TO, 21 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

Dra. Marise Tanaka Suzuki 

Coordenadora do Workshop Researcher Connect 

Centro Universitário UNIRG 
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