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EDITAL N°. 007/2017  
ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – ERI  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PRPPG  
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO  
“PROGRAMA RESEARCHER CONNECT” 

 
A Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, por intermédio do Escritório de 
Relações Internacionais – ERI e da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – 
PRPPG, tornam público a presente chamada e convidam os pesquisadores da 
UNESPAR para participação no curso de treinamento Researcher Connect: 
“Programa Institucional de Cooperação para Formação de Pesquisadores – 
Fundo Newton – Conselho Britânico – Fundação Araucária” e estabelece normas 
relativas ao processo de candidatura. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
O Programa Researcher Connect consiste em um curso de treinamento de 
habilidades em comunicação científica em inglês para professores em qualquer 
estágio da carreira e em qualquer disciplina. Fornece subsídios aos participantes 
para melhorar a capacidade e eficiência de comunicação de sua pesquisa a 
públicos especializados usando o estilo acadêmico. O curso de treinamento conta 
com o apoio do Conselho Britânico por meio do Fundo Newton e da Fundação 
Araucária e será desenvolvido para o desenvolvimento profissional de 
professores/pesquisadores da UNESPAR. 
 
2. DO OBJETIVO 
O referido Programa tem por objetivo o desenvolvimento de habilidades em 
comunicação científica em língua inglesa a fim de colaborar com o 
desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Estado do Paraná e que 
podem ser aplicadas em contextos internacionais e multiculturais. Pretende ainda 
expandir e fortalecer o processo de internacionalização na UNESPAR. 

 
3. DO NÚMERO DE VAGAS E DOS PARTICIPANTES 

Serão oferecidas vinte (20) vagas para professores da UNESPAR  para participar 
do Programa, cujo foco será “Collaborative Research and Funding”. O curso é 
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direcionado para professores efetivos, doutores e mestres, que possuam 
proficiência em inglês equivalente ao nível intermediário B1, de acordo com o 
Quadro Comum Europeu de Referência (www.examenglish.com/CEFR/cefr.php).  

 
4. DAS ATIVIDADES 
A UNESPAR sediará o curso Researcher Connect nos dias 07, 08 e 09 de 
fevereiro de 2018, períodos matutino e vespertino, no Auditório Antonio Mellilo do 
campus de Curitiba II, sito na Rua dos Funcionários 1357, bairro Cabral, Curitiba-
Paraná.  

 
5. DOS CRITÉRIOS PARA CANDIDATURA 
Todos os professores efetivos, mestres e doutores da UNESPAR, que possuam 
proficiência mínima em inglês equivalente ao nível intermediário B1, de acordo 
com o Quadro Comum Europeu de Referência 
(www.examenglish.com/CEFR/cefr.php) e que não possuam pendências na 
PRPPG e/ou ERI, são elegíveis a se beneficiar do Reseacher Connect, no âmbito 
desta chamada. 
Caso as inscrições ultrapassem o número de vagas, será adotado seguinte critério 
de classificação:   
 

1. Professor vinculado à Programas de Pós-graduação stricto sensu da 

UNESPAR; 

2. Professor vinculado à Grupo de Trabalho para criação de Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu ou Mestrado Profissional;  

3. Professor efetivo, doutor ou mestre, participante de Grupos de Pesquisa da 

UNESPAR, registrados e atualizados no CNPq;  

4. Professor efetivo da graduação com título de doutor ou mestre. 

 
6. DA INSCRIÇÃO  
A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pelo link 
https://goo.gl/forms/HCsOrbivaxACfMkP2 até às 23h59min do dia 20 de novembro 
de 2017. 
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7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
7.1. Etapa 1: O processo de seleção será realizado pelo ERI e PRPPG, e 
compreende a homologação da inscrição (classificação); 
7.2. Etapa 2: Os candidatos elegíveis e classificados realizarão teste de 
nivelamento em língua inglesa via teste OPT (Online Placement Test), sob 
responsabilidade da British Council – este teste de nivelamento terá caráter 
eliminatório; 
7.3. Os nomes dos candidatos aprovados na Etapa 1 e Etapa 2, serão divulgados 
via edital conjunto ERI-PRPPG nos endereços eletrônicos oficiais da UNESPAR. 
 
8. DA DIVULGAÇAO DO RESULTADO E CONVOCAÇAO DO CANDIDATO  
Os classificados na Etapa 1 serão divulgados via edital, publicados no site do ERI 
http://eri.unespar.edu.br e da PRPPG http://prppg.unespar.edu.br  até o dia 30 de 
novembro de 2017;  
8.1 Os candidatos classificados na Etapa 1 serão orientados para a Etapa 2, a 
qual realizarão teste de nivelamento em língua inglesa via teste OPT (Online 
Placement Test), sob responsabilidade da British Council; 
8.2 Os candidatos classificados na Etapa 2 serão divulgados via edital, 
publicados no site do ERI http://eri.unespar.edu.br e da PRPPG 
http://prppg.unespar.edu.br. 
8.3. O prazo para interposição de recursos referente à Etapa 1, a partir da data de 
divulgação do resultado, será de 2 (dois) dias corridos. 
 
9. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO 

 
Período Etapa 
01/11/2017 Publicação do Edital Público de candidatura 

01 a 20/11/2017 Período para inscrições on-line 

27/11/2017 Publicação do Edital com as candidaturas 
homologadas – Etapa 1 

27 e 28/11/2017  Apresentação de recurso para candidaturas não-
homologadas 

29/11/2017 Análise dos recursos 

30/11/2017 Publicação do Edital final com as candidaturas 
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homologadas e orientações quanto a Etapa 2 

07, 08 e 09/02/2018 Realização do curso em Curitiba 

 
10.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1 Ao efetuar sua inscrição, o candidato aceita as normas estabelecidas neste 
Edital; 
10.2 A homologação e classificação na Etapa 1 não garante sua vaga ao curso de 
treinamento Researcher Connect. O mesmo ocorrerá após classificação na Etapa 
2. 
10.3 O ERI e a PRPPG não se responsabilizam por propostas não recebidas em 
decorrência de eventuais problemas técnicos ou fora dos prazos estabelecidos 
neste Edital; 
10.4 A divulgação dos editais serão disponibilizados nas páginas do ERI  
http://eri.unespar.edu.br e PRPPG http://prppg.unespar.edu.br ;  
10.5 Os casos omissos serão analisados e julgados pelo ERI e PRPPG; 
10.6 Informações adicionais poderão ser solicitadas somente pelo endereço 
eri@unespar.edu.br e prppg@unespar.edu.br  
 

 
 

Curitiba, 01 de novembro de 2017. 
 
 
 

Profa. Gisele Onuki 
Diretora do Escritório de Relações 

Internacionais 

Portaria nº. 645/2016 – Reitoria/UNESPAR 
 

Prof. Carlos Alexandre Molena Fernandes 
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação 

Portaria n°. 968/2017 – Reitoria/UNESPAR 

 
 
 

 


