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CHAMADA 2017

SELEÇÃO DE PESQUISADORES DO IFSC
PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO
RESEARCHER CONNECT

EXECUÇÃO: NOVEMBRO DE 2017 A MARÇO DE 2018.
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APRESENTAÇÃO
A reitora do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, professora Maria Clara Kaschny
Schneider, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo de seleção de docentes
pesquisadores do IFSC para participarem do curso de curta duração para desenvolvimento de
habilidades em comunicação científica - Researcher Connect.
I. INTRODUÇÃO
O programa Researcher

Connect

– habilidades

em

comunicação

científica para

pesquisadores – consiste em uma série de pequenos módulos interativos para docentes
pesquisadores de qualquer formação acadêmica. Seu foco é desenvolver excelentes habilidades em
comunicação científica em idioma inglês para que sejam utilizadas em contextos internacionais e
multiculturais. Os participantes aprendem técnicas para se comunicar melhor no idioma inglês em
diversas situações: apresentações orais, escrita acadêmica, publicação de artigos em periódicos
internacionais, propostas de projetos, elaboração de abstracts, entre outros.
Esta edição do Researcher Connect é oferecida pelo Newton Fund Professional
Development & Engagement Programme sendo co-financiada pela Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). O Newton Fund intenciona construir,
entre o Reino Unido e o país parceiro, colaborações em pesquisa e inovação que possuam relevância
direta para o desenvolvimento social e econômico do Brasil.
O curso é gratuito e será ministrado em inglês durante três dias (31 de janeiro; 01 e 02 de
fevereiro de 2018), no horário das 09h00 às 17h00, no Laboratório de Matemática II no Campus
Florianópolis do IFSC.
A coordenação do presente Edital está a cargo da Coordenadoria de Pesquisa e PósGraduação da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Campus Florianópolis, com apoio da PróReitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação da Reitoria do IFSC.
II. OBJETIVOS
•

Contribuir para a capacitação dos docentes pesquisadores do IFSC em habilidades de
comunicação científica;

•

2/9

Promover a produção técnica e científica dos pesquisadores do IFSC;
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•

Aumentar a capacidade dos pesquisadores do IFSC em projetarem suas pesquisas locais em
uma escala global.

III. DO CALENDÁRIO DO EDITAL

Descrição

Prazos

Lançamento do Edital

20 de novembro de 2017

Prazo para as inscrições

até as 23h59 do dia 28 de
novembro de 2017

Divulgação do resultado preliminar com a classificação
dos pré-selecionados

até as 23h59 do dia 04 de
dezembro de 2017

Prazo para recursos do resultado preliminar

até 24 horas após a divulgação
do resultado preliminar

Divulgação do resultado final
(dependente do resultado do teste de proficiência em língua
inglesa)

até dia 18 de dezembro de 2017

Realização do curso

De 31de janeiro de 2018 a 02 de
fevereiro de 2018

IV. DO CURSO
Tema: “Presenting with impact” - Com foco nas habilidades, confiança e know-how para se
apresentar em conferências internacionais, este módulo trabalha com a criação de apresentações
claras, convincentes e relevantes de aspectos de sua pesquisa para determinados públicos.
Data de realização: de 31 de janeiro de 2018 a 02 de fevereiro de 2018
Horário: início às 09h00 e encerramento às 17h00 (com intervalo para coffee-break e almoço)
Local: Laboratório de Matemática II – Campus Florianópolis
Idioma do curso: Inglês
Certificação: fornecida pela British Council (exigida frequência de 100%)
Conteúdo do Curso:
Foundation Module: Módulo obrigatório, oferece aos participantes insights, conhecimento e
táticas para que os pesquisadores se comuniquem de maneira clara e precisa em quaisquer
contextos e situações. O módulo também examina habilidades de escrita e busca como
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adaptar seu estilo a diferentes públicos. Tem como função secundária o desenvolvimento de
pensamento crítico.
Presenting with Impact: Com foco nas habilidades, confiança e know-how para se apresentar
em conferências internacionais, este módulo trabalha com a criação de apresentações claras,
convincentes e relevantes de aspectos de sua pesquisa para determinados públicos. Além
disso, os participantes são constantemente encorajados a refletir sobre as suas apresentações
e as dos demais colegas.
V. DAS VAGAS E DAS INSCRIÇÕES
São disponibilizadas 25 (vinte e cinco) vagas, sendo necessário um número mínimo de 20
(vinte) participantes para confirmação da realização do curso.
Para realizar a inscrição, os docentes pesquisadores do IFSC deverão preencher, até as
23h59

do

dia

28

de

novembro

de

2017,

https://limesurvey.ifsc.edu.br/index.php/561383?lang=pt-BR

o
,

questionário

no qual

deverá

disponível
ser

anexado

em
a

concordância da chefia imediata, conforme modelo do Anexo A (anexar em formato PDF).

VI. DOS REQUISITOS
Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos:
a) Ser servidor efetivo no cargo de docente do IFSC;
b) Possuir nível B21 de proficiência na língua inglesa2;
c) Possuir concordância da chefia imediata;
d) Possuir currículo cadastrado na plataforma Lattes.

1

Padrão nível B2 de proficiência na língua inglesa de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência: 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.
O nível de proficiência na língua inglesa será verificado por meio de um Teste de Inglês on-line (OPT), que será
enviado individualmente por e-mail para cada participante pré-selecionado.

2
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VII – DA PROFICIÊNCIA NA LÍNGUA INGLESA
A proficiência na língua inglesa é um requisito obrigatório e de caráter eliminatório, devendo o
candidato possuir, no mínimo, o nível B2 (Common European Framework of Reference for Languages
- http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php) para participar do curso.
O nível de proficiência na língua inglesa será verificado por meio de um Teste de Inglês on-line
(OPT), que será enviado individualmente por e-mail para cada participante pré-selecionado.
Se for constatado que o candidato não possui o nível mínimo de proficiência na língua inglesa
exigido, este será eliminado do Edital.

VIII – ANÁLISE E JULGAMENTO DAS INSCRIÇÕES
Neste edital, serão considerados os critérios eliminatórios e de classificação estabelecidos pela
entidade financiadora e pelo IFSC. Além das informações recebidas por e-mail no momento da
inscrição, também serão extraídas informações diretamente do currículo Lattes dos candidatos. Uma
vez o candidato atendendo aos requisitos mínimos de participação estabelecidos na seção VI deste
edital (exceto o item b, que será verificado após a pré-seleção), será realizada a classificação dos
candidatos de acordo com as regras a seguir:
a) As 25 (vinte e cinco) vagas são destinadas prioritariamente a professores em início de
carreira (Early Career Researchers – ECRs), ou seja, docentes do IFSC que estejam
cursando doutorado ou pós-doutorado, ou que obtiveram seu título de doutor nos últimos
10 anos. Este será denominado de Grupo 1.
b) Caso o número de inscritos enquadrados como do Grupo 1 seja maior do que 25, será
aplicado o critério de gênero, de forma a proporcionar uma participação de no mínimo um
terço de participantes do sexo em menor número3.
c) Os demais candidatos que não se enquadram como ECRs constituirão o Grupo 2, ficando
sua participação condicionada a sobra das vagas não preenchidas pelo Grupo 1.
d) Cada grupo será classificado de acordo com o seu nível de formação acadêmica e pelo
seu histórico, dos últimos seis anos de projetos de pesquisa desenvolvidos, conforme
informado na plataforma Lattes e seguindo a pontuação dada pela Tabela de Classificação.
3

Critério do órgão financiador.

5/9

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – CAMPUS FLORIANÓPOLIS

Tabela de Classificação dos Candidatos:

Classificação por nível de formação acadêmica

Pontuação (N)
maior nível

Estudante de Pós-Doutorado

10

Estudante de Doutorado

8

Recém doutor (até 10 anos de obtenção do título)

6

Doutor a mais de 10 anos

4

Mestre

2

Bacharel

1

Classificação por histórico de projetos de pesquisa

Pontuação (P)
por projeto

Projeto de Pesquisa com financiamento de empresas

10

Projeto de Pesquisa com financiamento de Agências Oficiais
de Fomento

8

Projeto de pesquisa de editais do IFSC

5

Projeto de pesquisa de fluxo contínuo sem financiamento

2

A pontuação de cada candidato, para fins de classificação nos grupos, será calculada por meio
da seguinte fórmula matemática:

Pontuação=N ×∑ P
Sendo:
- N: valor atribuído ao maior nível de formação acadêmica (não acumulativo).
- P: valor atribuído para cada categoria de projeto de pesquisa desenvolvido nos últimos seis
anos pelo docente pesquisador.
A análise das inscrições e cálculo das pontuações serão realizados pela Comissão Julgadora
deste edital, composta por representantes da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
da Reitoria de IFSC, pela coordenadora de Pesquisa e Pós-Graduação e o Diretor de Pesquisa e PósGraduação do Campus Florianópolis ou por uma equipe por ele designada.
Caso as informações constantes no currículo Lattes do candidato estejam incompletas, o item
a ser pontuado poderá não receber pontuação ou receber pontuação em categoria inferior.

6/9

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – CAMPUS FLORIANÓPOLIS

O critério do item “c” se sobrepõe a classificação por pontos. Em caso de empate na
classificação, será utilizado o critério de gênero que proporcione equilíbrio de participação para ambos
os sexos.
IX. DOS RESULTADOS E RECURSOS
O resultado preliminar com a relação de classificação dos pré-selecionados será divulgada até
as

23h59

do

dia

04

de

dezembro

de

2017

na

página

de

editais

da

PROPPI

(http://www.ifsc.edu.br/pesquisa/editais).
Os recursos ao resultado preliminar deverão ser enviados por e-mail até 24 horas após a
divulgação dos resultados. O e-mail deverá ser enviado para vanessal@ifsc.edu.br e deve ter como
assunto (Subject) o título “Researcher Connect 2017 - RECURSO”. No conteúdo do e-mail deverão
constar: identificação do candidato e texto com as argumentações e defesas do recurso.
Os pré-selecionados ainda deverão realizar um Teste de Inglês on-line (OPT), que será
enviado individualmente por e-mail. Se o pré-selecionado não possuir o nível mínimo de proficiência
na língua inglesa exigido, este será eliminado do Edital e sua vaga será ocupada por outro candidato
classificado em uma lista de espera.
Quando a lista de participantes estiver completa, o resultado final será divulgado na página de
editais da PROPPI (http://www.ifsc.edu.br/pesquisa/editais).
X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
a) O envio do e-mail de inscrição implicará na tácita aceitação das condições estabelecidas neste
edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento;
b) As informações fornecidas no processo de inscrição e o seu correto preenchimento, assim
como as informações existentes no currículo Lattes, são de responsabilidade do candidato;
c) Não está previsto qualquer auxílio financeiro aos contemplados neste Edital por parte da
Reitoria, ficando a cargo do contemplado viabilizar sua estadia e deslocamento até o local do
curso;
d) O candidato que por motivo de força maior não puder participar do curso deverá informar o
NIT/IFSC com até 48h de antecedência por meio do e-mail vanessal@ifsc.edu.br;
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e) No caso de não ser alcançado o número de mínimo de 20 participantes, a Comissão
Organizadora do Edital poderá convidar docentes pesquisadores de outras IES públicas do
Estado de Santa Catarina para atender tal requisito;
f)

Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.

Florianópolis, 20 de novembro de 2017.

Profª. Maria Clara Kaschny Schneider
Reitora do IFSC
Autorizado conforme despacho no documento 23292.042353/2017-09, em 17/11/2017.
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ANEXO A

TERMO DE CONCORDÂNCIA DA CHEFIA IMEDIATA

Eu, [NOME COMPLETO], [DESCRIÇÃO DO CARGO], do Campus [NOME DO CAMPUS],
declaro concordância na participação, caso contemplado no EDITAL Nº 38/2017/PROPP, do servidor
docente [NOME COMPLETO] no curso Researcher Connect a ser realizado no período de 31 de
janeiro de 2018 a 02 de fevereiro de 2018, das 09h00 às 17h00, no Laboratório de Matemática II do
Campus Florianópolis - IFSC.

[CIDADE], 20 de novembro de 2017.

_____________________________________
[NOME COMPLETO DA CHEFIA IMEDIATA]
[DESCRIÇÃO DO CARGO]
[NOME DO CAMPUS]

9/9

