
 
 
 
  

 

EDITAL 10/2016 – PROPESP 
 

RESEARCH CONNECT – Newton Fund 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará toma 

público edital de seleção de participantes de Curso de curta duração para desenvolvimento 

de habilidades em comunicação científica em colaboração com a FAPESPA e o British Council 

(Fundo Newton). 

 

1 OBJETIVO 



 
 
 
Selecionar docentes pesquisadores do quadro da UFPA, credenciados em Programa de 

Pós-Graduação Strictu Sensu para participarem de Curso de curta duração para 

desenvolvimento de habilidades em submissão de propostas para pesquisa colaborativa 

(Focus on collaborative research and funding), oferecido pelo Newton Fund, com apoio da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará (FAPESPA), que será realizado nos 

dias 17 a 19 de novembro de 2016 das 08:30 às 17:00.  Em local a ser definido. 

 

2 CRONOGRAMA 

 

Atividades Data 
Publicação do Edital  06/10/2016 
Período de inscrição via e-mail 10 a 20/10/2016 



 
 
 

Divulgação da lista preliminar de inscritos 27/10/2016 
3 REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

3.1 Ser docente pesquisador da UFPA; 

3.2 Possuir o título de Doutor há, no máximo, 10  anos; 

3.3 Apresentar nível B2 de proficiência em língua inglesa (de acordo com o Quadro 

Comum Europeu de Referência (<http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php >),a 

ser avaliado por meio do teste Online Placement Test (OPT); 

3.4 Ter 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 propostos para a realização do mesmo; 

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

3.7 Não se encontrar afastado ou de licença, remunerada ou para interesse particular; 



 
 
 

3.8 Ter histórico de orientação discente no triênio. 

4 DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

4.1 As vagas serão distribuídas segundo pontuação obtida após avaliação do CV – 

Lattes paras os 25 melhores colocados; 

5 DOCUMENTAÇÃO  EXIGIDA DOS CANDIDATOS 

5.1 Formulário de inscrição  (Anexo  I),  devidamente preenchido; 

Paragrafo único: Toda documentação deverá ser enviada por e-mail até a data 

limite para a DPQ/UFPA no e-mail: agjunior@ufpa.br 

 

6 Seleção de inscritos 

 

6.1 A seleção de inscritos se dará pela analise do CV – Lattes conforme pontuação 



 
 
 

abaixo: 

Item Descrição Valor 

1 Tempo de doutorado 10 (até 3 anos) 

08 (de 4 a 8 anos) 

05 (8 anos a 10 anos) 

 

2 Publicações nos últimos 5 anos 

em periódico arbitrado/livro ou 

capítulo de livro publicados em 

inglês 

1/artigo ou livro ou capítulo de 

livro 

3 Orientações de Pós-graduação 3/orientação 



 
 
 

concluídas  nos últimos 3 

anos(mestrado e doutorado) 

   

6.2 Serão eliminados os candidatos: 

1) Não cumprirem os critérios do item 3 deste edital; 

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

6.3 Não serão aceitas candidaturas de pesquisadores com mais de 10 anos de título 

de doutorado. 

6.4-  Os candidatos pré-selecionados farão teste Online Placement Test . Em casos de 

não aprovação, serão chamados os candidatos da lista de espera, conforme 

pontuação do item 6.1.  

 



 
 
 

Parágrafo Único: Por recomendação da unidade formadora, a British Council, a 

composição da turma de participantes deve primar pela diversidade de áreas de 

formação dos pesquisadores. 

7. PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
7.1. Eventuais pedidos de reconsideração do resultado do julgamento, devidamente 

fundamentados, deverão ser encaminhados à PROPESP, no prazo máximo de 3 (três) 

dias após a comunicação de indeferimento da adesão e serão julgados pela Diretoria de 

Capacitação da PROPESP. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. A PROPESP divulgará os apoios concedidos em sua página eletrônica e em outros 

espaços institucionais. 

8.2. Caberá à PROPESP decidir sobre questões não previstas neste Edital. 



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

estipulada pela British Council às instituições proponentes.  

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
9.1. Informações e esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos na Diretoria de 

Capacitação da PROPESP. 

Telefone: 3201‐8722 e 3201‐8399 

E‐mail: propesp@ufpa.br 

Home Page: www.propesp.ufpa.br 

Belém, 06 de outubro de 2016. 

 
Iracilda Sampaio 
Pró-reitora de Pesquisa e Pos‐Graduação 

 
 
Amauri Gouveia Jr 
Diretor de Capacitação 

http://www.propesp.ufpa.br/


 
 
 
Anexo I – Formulário de inscrição 

 

 

Nome:  

Endereço:  

Telefones  

E-mail  

CPF:  

SIAPE  

Formação (doutorado:  IES, local e ano)  

Artigos publicados nos últimos 5 anos  

Orientações Concluídas nos últimos 3  



 
 
 
anos 

Link para o CV Lattes  

 


