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A Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Ceuma - 

UNICEUMA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comunica aos interessados a 

realização do PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE CURTA DURAÇÃO 

RESEARCHER CONNECT - BRITISH COUNCIL (FUNDO NEWTON), para o 

preenchimento de 25 (vinte e cinco) vagas, nos termos deste Edital e dos Princípios Gerais 

do PROGRAMA RESEARCHER CONNECT - BRITISH COUNCIL (FUNDO NEWTON). 

 

O Curso de curta duração oferecido pelo Fundo Newton, com apoio da Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico do Maranhão (FAPEMA), será realizado 

nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2017, das 08:30h às 17:00h. Em local a ser definido na 

UniCEUMA. 

 

1 O PROGRAMA 

O Programa Researcher Connect – habilidades em comunicação científica para 

pesquisadores é ministrado por professores vinculados ao British Council e consiste em uma 

série de pequenos módulos interativos para pesquisadores de qualquer formação acadêmica. 

Seu foco é desenvolver habilidades em comunicação para que sejam utilizadas em contextos 

internacionais e multiculturais. O curso têm duração de 3 (três) dias, totalizando 24 horas e 

será realizado na Universidade Ceuma. 

Dispõe sobre o curso de curta duração para desenvolvimento de 

habilidades em comunicação científica em contextos 

internacionais e multiculturais em colaboração com a FAPEMA 

e o British Council (Fundo Newton).    



 

 

Esta edição do Researcher Connect é oferecida também em parceria pelo Newton 

Fund Professional Development & Engagement Programme e é cofinanciada por cada uma 

das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), membros do CONFAP.  

 

2. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA  

2.1. Contribuir para capacitação de pesquisadores do quadro da UniCEUMA e outras IES 

sediadas no estado do Maranhão, credenciados em Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu 

do Estado através do desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes e visando a 

amplificação das publicações científicas emelhoria da internacionalização no Estado.  

2.2 Apoiar o desenvolvimento da capacidade dos pesquisadores em projetarem suas pesquisas 

locais em uma escala global, contribuindo para incentivar a inserção das pesquisas locais no 

âmibito nacional e internacional; além de apoiar o desenvolvimento econômico e social no 

Brasil ao divulgar novos conhecimentos e descobertas nestes âmbitos.  

 

3. CONDIÇÕES E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

3.1. Podem participar do curso, estudantes de doutorado, pós-doutorado ou professores em 

início de carreira (com até 10 anos de doutorado); 

3.2. Os participantes deverão demonstrar padrão nível B1 de proficiência na língua inglesa de 

acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência (Anexo III), a qual será comprovada 

através de avaliação online pelo British Council em data específica a ser comunicada ao 

participante inscrito. Aqueles que não demonstrarem este nível de proficiência não serão 

elegíveis a participar do curso; 

3.3. Ter (no caso de professores) ou participar (no caso de alunos de doutorado e pós-

doutorado) de projeto de pesquisa aprovado/registrado em temas relevantes ao 

desenvolvimento econômico e/ou bem-estar social; 

3.5. Dedicar-se integralmente ao curso nos dias (100% de presença no curso) propostos para a 

realização do mesmo; 

3.6. Possuir currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

3.7. O critério relativo ao nível acadêmico recomendado do participante assume caráter 

classificatório, não eliminatório. Será permitida a seleção de até 30 candidatos, sendo 05 

incluídos em lista de espera caso algum participante selecionado(a) venha a desistir; 

conforme recomendação do Newton Fund Professional Development & Engagement 

Programme. Nesta lista, poderão constar participantes com nível acadêmico inferior ao 

recomendado.  



 

 

 

4. SELEÇÃO 

4.1. Os primeiros candidatos inscritos que atenderem os requisitos contidos no item 3 do 

presente edital, até a quantidade máxima de bolsas, serão os selecionados.  

 

4.2. Serão eliminados os candidatos: 

a. Não cumprirem os critérios do item 3 deste edital.  

b. Não forem aprovados no teste Online Placement Test aplicado pelo British Council. 

Em casos de não aprovação, serão chamados os candidatos da lista de espera, 

conforme a lista de inscritos determinada no item 3.7. 

c. Pesquisadores com mais de 10 anos de título de doutorado.  

d. Os candidatos pré-selecionados farão teste Online Placement Test.  

 

4.3. Apesar de alguns campos de pesquisa serem dominados por um gênero específico, a 

UNICEUMA mantém o compromisso de equilíbrio de diversidade de gênero, etnia, crença 

religiosa, orientação sexual ou deficiência. 

 

4.4. Não caberá qualquer recurso ao presente Processo Seletivo 

 

a. 5. COMUNICAÇÃO COM OS CANDIDATOS: 

b. a divulgação dos resultados da seleção, bem como de eventuais editais 

complementares, será feita no site http://www.ceuma.br; 

c. a comunicação direta com o candidato será feita por e-mail, para o endereço 

eletrônico informado no formulário de inscrição. É responsabilidade do candidato a 

indicação correta de seu endereço eletrônico, bem como contatos telefônicos;    

d. caberá ao aluno acompanhar a divulgação das informações no site da 

http://www.ceuma.br, durante todo o processo de seleção;   

e. dúvidas e pedidos de esclarecimento devem ser encaminhados, exclusivamente, por e-

mail para o seguinte endereço eletrônico: relações.internacionais@ceuma.br.   

 

6. INCRIÇÕES 

As inscrições serão recebidas junto à UNICEUMA, os interessados deverão entregar a 

documentação (ANEXO I) e ficha de inscrição (ANEXO II), em mãos à Srta. Erymonica 

Câmara, secretária do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNICEUMA, no período 

http://www.ceuma.br/


 

 

de 04 de setembro a 03 de novembro de 2017 (horário compreendido das 8:30-11:30 e das 

14:00- 16:30 horas. 

 

7. CRONOGRAMA 

 

FASE DESCRIÇÃO PERÍODO 

Inscrição 

Entrega dos documentos obrigatórios (Anexo 

I), na secretaria de pós-graduação Stricto 

Sensu da UNICEUMA 

04/09/2017 a 

03/11/2017 

Teste de nivelamento 
Realização do teste OPT (Online Placement 

Test); 
04-17/11/2017 

Resultados 
Divulgação da lista de aprovados no site 

http://www.ceuma.br 
30/11/2017 * 

Programa Researcher Connect Realização do Curso 04-06/12/2017 

Tarefas pós-curso (obrigatórias) 

Ao final do último dia de curso, os 

participantes devem preencher o Questionário 

online Pós-evento** 

06/12/2017 

*: Data prevista, sendo passível de alteração. 

**: O questionário refere-se à qualidade do curso, treinadores e realização das expectativas. 

Leva de 7 a 10 minutos para ser respondido, e todos os participantes devem reponde-lo ao 

final o último dia de workshop.  

 

O curso será com Foco em pesquisa colaborativa, composto pelos seguintes módulos: 

 Foundation Module 

 Abstracts 

 Persuasive Proposals 

 Academic Collaboration 

 

7.1. Programação diária 

 Início: 9 – 12 h 

 Término: 14- 17h 

 Coffeebreak: das 10h30 às 10h45 e das 15h às 15h15 

 Almoço: das 12h30 às 13h30 

 

http://www.ceuma.br/


 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

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

sua presença (100% de presença) em todos os dias do workshop.  

8.2. Caberá à Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Ceuma - 

UNICEUMA decidir sobre questões não previstas neste Edital. 

8.3. Os casos omissos referentes ao presente Edital serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade Ceuma - UNICEUMA e pelo Núcleo de 

Relações Internacionais da UNICEUMA. 

8.4. Este edital se adéqua as regras presentes na chamada para propostas de candidaturas 

estipulada pela British Council às instituições proponentes. 

 

São Luís, MA, 18 de setembro de 2017. 

 

 

 

Prof. Dr. Valério Monteiro Neto 

Pró-Reitor 
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REITORIA 
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ANEXO I 

(DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS) 

a. Cópia de RG, CPF e comprovante de nível acadêmico (maior nível de titulação obtido); 

b. Curriculum vitae atualizado e comprovado em data não anterior a 01 de agosto de 2017, 

preferencialmente cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq (www.cnpq.br), dos últimos 4 

anos (comprovar os artigos publicados nos últimos 4 anos - apenas a capa); 

c. Abstract do CV lattes em inglês; 

d. Comprovante de vínculo acadêmico ou empregatício; 

e. Requerimento de participação no curso Researcher Connect (ANEXO II); 

http://www.cnpq.br/
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ANEXO II 

 

 

SOLICITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CURTA DURAÇÃO 

RESEARCHER CONNECT - BRITISH COUNCIL (FUNDO NEWTON).    

 

NOME: ___________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

CELULAR: (__)_________________________ Email:_____________________________ 

UNIVERSIDADE: __________________________________________________________ 

NÍVEL ACADÊMICO:______________________________________________________ 

ÁREA DE PESQUISA:_______________________________________________________ 

LINK PARA O CV LATTES:_________________________________________________ 

 

Sem mais,  

 

São Luís _____, de _______________ de 20___. 

 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura do Candidato) 

 

  



 

 

 

 

Universidade CEUMA 

REITORIA 

Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

Núcleo de Relações Internacionais 

 

 

ANEXO III 

 

Fonte: Referência original em inglês – http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php 

 

Em Português do Brasil 

A Falante básico 

A1 Iniciante 

A2 Básico 

B Falante independente 

B1 Intermediário 

B2 Usuário independente 

C Falante proficiente 

C1 Proficiência operativa eficaz 

C2 Domínio pleno 



 

 

DESCRIÇÃO DOS NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA 

Nível  Descrição 

A1 Pode entender e utilizar expressões familiares do dia a dia, bem como frases básicas 

direcionadas a satisfazer necessidades concretas. Pode se apresentar e responder 

perguntas sobre detalhes de sua vida pessoal como, por exemplo: onde vive, pessoas 

que conhece ou coisas que possui. Pode ainda interagir de maneira simples com 

nativos desde que estes falem pausadamente, de maneira clara e que estejam 

dispostos a ajudar. 

A2 Pode entender frases e expressões relacionadas a áreas familiares ao usuário, como 

informações pessoais e familiares básicas, compras, geografia local, emprego. Pode 

se comunicar de maneira simples em situações familiares que requerem troca de 

informações curtas e precisas. Pode descrever de maneira superficial aspectos sobre 

seus conhecimentos, ambiente onde vive e necessidades imediatas. 

B1 Pode entender os pontos principais sobre assuntos do dia a dia como trabalho, escola 

e lazer. Pode lidar com situações cotidianas no país onde a língua é falada (viagem 

de turismo). Pode produzir textos simples sobre áreas familiares e de interesse. Pode 

ainda descrever experiências, eventos, sonhos, desejos e ambições. Além disso pode 

ainda opinar de maneira limitada sobre planos e discussões. 

B2 É capaz de entender ideias principais de textos complexos que tratem de temas tanto 

concretos como abstratos, inclusive textos de caráter técnico se forem de sua área de 

especialização. Pode interagir com falantes nativos com um grau suficiente de 

fluência e naturalidade de forma que a comunicação ocorra sem esforço por parte de 

nenhum dos interlocutores. Pode produzir textos claros e detalhados sobre temas 

diversos, assim como defender um ponto de vista sobre temas gerais, indicando 

vantagens e desvantagens das várias opções. 

C1 É capaz de compreender uma ampla variedade de textos extensos e com certo nível 

de exigência, assim como reconhecer nestes, sentidos e idéias implícitas. Sabe 

expressar-se de forma fluente e espontânea sem demonstrar muitos esforços para 

encontrar uma palavra ou expressão adequada. Pode fazer uso efetivo do idioma 

para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Pode produzir textos claros, bem 

estruturados e detalhados sobre temas de certa complexidade, mostrando uso correto 

dos mecanismos de organização, articulação e coesão do texto. Capaz de entender 

por completo um filme sem legendas. 

C2 É capaz de compreender com facilidade praticamente tudo que ouve e lê. Sabe 

reconstruir a informação e os argumentos procedentes de diversas fontes, seja em 

língua falada ou escrita, e apresentá-los de maneira coerente e resumida. Pode 

expressar-se espontaneamente com grande fluência e com um grau de precisão que 

lhe permita diferenciar pequenos matizes de significado, inclusive em situações de 

maior complexidade. 

 


