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CHAMADA INTERNA PROCRI N.º 01/2015 

PROGRAMA RESEARCH CONNECT/UNIFAP/FAPEAP 

 

 A Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), através da Pró Reitoria de Cooperação e 

Relações Interinstitucionais (PROCRI), consagrou-se vitoriosa na chamada pública do British 

Council, por intermédio do Newton Fund Professional 

Development&EngagementProgrammeeco-financiada pela FAPEAP, no âmbito do Programa 

Research Connect para a realização de um curso presencial de língua inglesa para contextos 

científicos.  

 

1. OBJETIVOS 

Serão ofertadas 20 vagas para um curso com duração de 3 dias (25, 26 e 27de agosto de 

2015, das 09hs às 17hs), composto de módulos interativos para pesquisadores de qualquer 

formação acadêmica. Seu foco é desenvolver e aprimorar habilidades de pesquisadores em 

comunicação científica em língua inglesa para que sejam utilizadas em contextos científicos 

internacionais, visando, com isso, aumentar o alcance e o impacto das pesquisas e a capacidade 

de internacionalização da UNIFAP. 

A modalidade do curso inclui: 

Fundamentos 

Informações básicas para escrever e publicar 

Resumos 

Apresentações 

IMPORTANTE: O curso é inteiramente presencial e será ministrado em inglês 

 

Os detalhes do curso podem ser encontrados em: 

<http://www.britishcouncil.org.br/sites/britishcouncil.br/files/researcher_connect_call_-

_brazil_confap_final_-_english_0.pdf> 

 

2. PÚBLICO ALVO 

2.1 Professores pesquisadores da UNIFAP; 

2.2 Doutorandos e mestrandos dos cursos de pós-graduação da UNIFAP; 

2.3 Professores universitários. 

 

3. PRÉ- REQUISITOS 

Os candidatos devem obrigatoriamente apresentar nível intermediário de língua inglesa 

(B1/B2 –Intermediate) e para comprovar devem cumprir um dos subitens abaixo:  

3.1 Para aqueles que possuem certificação internacional válida de Inglês como Língua 

Estrangeira:  

- Fornecer comprovação de qualquer um dos certificados a seguir: Examination for 

theCertificateofCompetency in English/ECCE – Michigan; FirstCertificate in English/FCE – 

http://www.britishcouncil.org.br/sites/britishcouncil.br/files/researcher_connect_call_-_brazil_confap_final_-_english_0.pdf
http://www.britishcouncil.org.br/sites/britishcouncil.br/files/researcher_connect_call_-_brazil_confap_final_-_english_0.pdf
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Cambridge; IELTS; TOEFL (qualquer modalidade); TOEIC. A partir da pontuação dos 

certificados seráverificado o nível de proficiência.  

 

3.2 Para aqueles que não possuem certificação internacional válida fornecer um dos 

documentos abaixo: 

- Comprovante de aprovação em exame de proficiência em língua inglesa exigida em 

edital de contratação ou exame de proficiência em língua inglesapara ingresso em mestrado ou 

doutorado;  

-Certificado de curso de inglês que comprove nível intermediário; 

- Comprovante que é professor universitário de inglês. 

 

3.3 Os candidatos que não tiverem as comprovações contidas nos subitens 3.1 e 3.2 

poderão ser admitidos mediante aprovação em entrevista oral em inglês com banca 

examinadora composta por membros professores com alto nível de proficiência. 

 

4. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

No caso de ter mais de 20 candidatos inscritos que preencham os pré-requisitos 

mencionados no item 3 haverá uma seleção que será feita de acordo com os seguintes critérios 

na ordem aqui estabelecida: 

1º Professores da UNIFAP; 

2º Doutorandos e mestrandos dos cursos de pós-graduação da UNIFAP 

3º Professores universitários de outras instituições; 

4º Técnicos da UNIFAP 

5º Candidatos com maior nível de proficiência comprovada através de certificado; 

6º Candidatos considerados com maior nível de proficiência através da banca 

examinadora da entrevista oral em inglês. 

7º O candidato mais idoso. 

 

5. DA INSCRIÇÃO  

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet.Para se inscreverem os 

candidatos devem enviar um email para procri@unifap.br com o assunto PROGRAMA 

RESEARCH CONNECT/UNIFAP/ FAPEAP contendo: 

- Nome completo, Departamento e Colegiado a que está vinculado, Matrícula SIAPE e 

número do telefonecelular, além de comprovantes digitalizados dos certificados dossubitens 3.1 

ou 3.2 (quando for o caso); 

IMPORTANTE:É de responsabilidade dos candidatos verificarem o recebimento do e-

mail de confirmação para se certificarem de que a inscrição foi recebida. 

 

6. CRONOGRAMA 

Período da Chamada de 10 a 14 de agosto 

mailto:procri@unifap.br
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Resultado preliminar 15 de agosto 

Realização das entrevistas em inglês (para os 

candidatos sem certificados de comprovação de 

proficiência em língua inglesa) 

17 e 18 de agosto 

Resultado final 18 de agosto (após as 18hs) 

Realização do curso 25, 26 e 27 de agosto, das 09hs às 

17hs) 

 

 

 

Macapá, 10 de Agosto de 2015. 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Gustavo Pellegrino Corrêa 

Pró-Reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais 

Portaria 1326/2014-UNIFAP 


