CHAMADA PÚBLICA CRCN-NE/CNEN - 01/2018

CURSO DE CURTA DURAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
EM COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

1.

Visão Geral

Esta chamada tem por finalidade selecionar participantes de instituições de
educação e pesquisa para o curso presencial de curta duração
“Desenvolvimento de habilidades em comunicação científica”, sob o Programa
Researcher Connect, a ser realizado no Centro Regional de Ciências
Nucleares do Nordeste – CRCN-NE/CNEN.
Os cursos do Researcher Connect – habilidades em comunicação científica
para pesquisadores – consistem em uma série de pequenos módulos
interativos para participantes de qualquer formação acadêmica. Seu foco é
desenvolver habilidades em comunicação para que sejam utilizadas em
contextos internacionais e multiculturais. Os cursos têm duração de três dias,
totalizando 24 horas, e são realizados em instituições selecionadas.
Esta edição do Researcher Connect é oferecida pelo Newton Fund
Professional Development & Engagement Programme e é cofinanciada por
cada uma das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), membros
do Confap. No caso de Pernambuco, é a Fundação de Amparo à Ciência e
Tecnologia de Pernambuco (Facepe).
O Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) é o único
instituto da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) situado na Região
Nordeste do Brasil. Sua missão é “contribuir para o bem estar da sociedade,
em especial das regiões Norte e Nordeste do Brasil, por meio de pesquisa,
desenvolvimento e inovação; da formação de recursos humanos; e produtos e
serviços nas áreas nuclear e correlatas”. O CRCN-NE está localizado no
campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e possui um curso de
pós-graduação compartilhado com o Proten – Pós Graduação em Tecnologias
Energéticas e Nucleares da UFPE. Também contribui, em forma de parceria,
com outros cursos de pós-graduação e graduação de diferentes universidades
na formação de recursos humanos na área nuclear e suas aplicações.

Assim, o CRCN-NE irá sediar este curso de comunicação científica visando
contribuir para a capacitação de pesquisadores do Estado de Pernambuco,
propiciando uma maior inserção da pesquisa acadêmica da região na
comunidade científica nacional e internacional.

2.

Do curso

O curso é presencial, de curta duração (três dias), com carga horária total de
24h, sendo ministrado em inglês e dividido em quatro módulos, como seguem:
- Know your audience
Neste módulo, os participantes serão levados a pensar sobre suas estratégias
de comunicação e as diferentes audiências com as quais trabalham. “Conhecer
o seu público” é um item de base para os outros módulos que foram
selecionados. Por conta disto, será o primeiro módulo a ser ministrado e terá
uma carga horária de 4h.
- Academic Writing
Este módulo usará uma abordagem que visa analisar criticamente os aspectos
essenciais da escrita acadêmica e identificar, criticar e desenvolver o estilo de
escrita de cada aluno por meio da aquisição de táticas, ferramentas e técnicas
de linguagem relevantes. Terá uma carga horária de 8h, levando assim um dia
para a sua execução.
- Persuasive Proposals
Em uma carga horária de 8h, este módulo irá introduzir ferramentas essenciais
para que os participantes tenham ideias, propostas persuasivas para serem
aplicadas na elaboração de projetos de pesquisa. Estas ferramentas serão
colocadas em prática através do desenvolvimento de uma proposta de
financiamento. Ele enfatiza a linguagem e o estilo focados no público e a
criação de objetivos, metodologias, resultados e insumos conectados de forma
lógica.
- Presenting with Impact.
De uma forma altamente interativa, este módulo, com uma carga horária de 4h,
ajudará os participantes a construir uma consciência crítica e habilidades
reflexivas, bem como técnicas para o uso da voz, linguagem corporal e
estrutura de apresentação, por meio da criação de suas próprias
apresentações orais.

3.

Do período, local e número de vagas

O curso “DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM COMUNICAÇÃO
CIENTÍFICA” será realizado de 18 a 20 de fevereiro, das 9h às 17h, no Centro
Regional de Ciências Nucleares do Nordeste – CRCN-NE, localizado na Rua
Professor Luiz Freire, 200, Cidade Universitária, Recife. Ao público-alvo serão
destinadas 25 vagas.

4. Da seleção de participantes
Os participantes deverão ser estudantes de doutorado, pós-doc ou
professores/pesquisadores em início de carreira (com até 10 anos de obtenção
do título de Doutor).
O critério relativo ao nível acadêmico recomendado do participante assume
caráter classificatório, não eliminatório. Será elaborada também uma lista de
espera para o caso de algum(a) participante selecionado(a) desistir. Nesta lista,
podem constar participantes com nível acadêmico inferior ao recomendado.
Assim, possibilitando que demais candidatos assumam a vaga disponível,
cumprindo com o requerimento de, no mínimo, 20 participantes e, no máximo,
25.
Como o curso será ministrado em inglês, os candidatos deverão demonstrar
padrão nível B1 de proficiência na língua inglesa de acordo com o Quadro
Comum Europeu de Referência (Anexo I), a ser avaliado via teste OPT (Oxford
Online Placement Test). Este teste de nivelamento será enviado por e-mail
diretamente aos participantes pelo British Council e terá caráter eliminatório.
A inscrição será feita por meio do preenchimento do formulário em anexo
(Anexo II) e envio do mesmo por o e-mail para crcn@cnen.gov.br, juntamente
com o currículo vitae. Todos deverão apresentar os seus Currículos Vitae no
momento da inscrição para posterior seleção.
O período de inscrição será de 26/11 a 14/12/2018. Não serão aceitas
inscrições enviadas após esta data.

5. Dos deveres dos participantes
Todos os participantes selecionados deverão se comprometer com o
comparecimento nos três dias do workshop. A ausência em qualquer um dos
dias do evento acarretará no não recebimento do certificado ao final do curso.

Todos os participantes deverão preencher os questionários ‘’pré-curso’’ e ‘’póscurso’’ que serão encaminhados pela coordenação do curso. O primeiro será
encaminhado assim que a lista final de participantes for aprovada pelo British
Council e o segundo, ao final do último dia de curso.
Os participantes se comprometem a não filmar ou gravar parte ou totalidade do
curso. Por questões de Direito de Propriedade Intelectual, não será permitidas
tais ações. Fotos, no entanto, serão permitidas se consentidas pelos demais
participantes e treinadores.

ANEXO I
Quadro Comum Europeu de Referência
(Fonte: http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php)

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (CEF ou QECR)
foi elaborado pelo Conselho da Europa como uma forma de padronizar os
níveis de exames de idiomas em diferentes regiões. É amplamente utilizado
internacionalmente e todos os exames importantes são mapeados para o
CEFR. Existem seis níveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Estes são descritos na
tabela abaixo.

Níveis do
Conselho da
Europa

C2
Domínio

Descrição
A capacidade de lidar com material que é acadêmico ou
cognitivamente exigente, e usar a linguagem para um bom
efeito em um nível de desempenho que pode, em certos
aspectos, ser mais avançado do que o de um falante nativo
médio.
Exemplo: PODE digitalizar textos para informações relevantes
e compreender o tópico principal do texto, lendo quase tão
rapidamente quanto um falante nativo.

A capacidade de comunicar-se com ênfase em quão bem isso
é feito, em termos de adequação, sensibilidade e capacidade
C1
de lidar com tópicos desconhecidos.
proficiência Exemplo: pode lidar com perguntas hostis com
operacional confiança. PODE ficar e segurar sua vez de falar.
efetiva

B2
Vantage

B1
Limite

A capacidade de atingir a maioria dos objetivos e expressar-se
em uma variedade de tópicos.
Exemplo: pode mostrar os visitantes e fornecer uma descrição
detalhada de um lugar.
A capacidade de se expressar de maneira limitada em
situações familiares e lidar de maneira geral com informações
não rotineiras.
Exemplo: pode pedir para abrir uma conta em um banco, desde
que o procedimento seja simples.

A2
Waystage

A1
Avanço

Uma capacidade de lidar com informações simples e diretas e
começar a se expressar em contextos familiares.
Exemplo: pode participar de uma conversa de rotina sobre
tópicos previsíveis simples.
Uma habilidade básica para comunicar e trocar informações de
maneira simples.
Exemplo: PODE fazer perguntas simples sobre um menu e
entender respostas simples.

ANEXO II
Formulário de Inscrição

CURSO DE CURTA DURAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE
HABILIDADES EM COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
18 a 20 de fevereiro de 2019
Recife- Brazil
1. Solicitante
Nome e titulação
Sexo
Instituição e função
Endereço postal
Email
Telefone
Resumo do CV
(carreira acadêmica,
publicações, marcos
e qualquer outra
informação relevante)
– não mais que uma
página A4.
Por favor, indique
sua área principal de
interesse em
pesquisa

2. Resumo da sua área de pesquisa (não mais que uma página A4)

3. Por favor, descreva sua motivação para participar do curso e como o curso
corresponde às suas necessidades de desenvolvimento profissional

4. Por favor, use este espaço para dar qualquer informação adicional que você achar
relevante para a inscrição.

Candidato, por favor, envie este formulário por e-mail para crcn@cnen.gov.br.

