
 
Aberta Chamada Pública para cursos de comunicação científica  

em parceria com o Reino Unido 

Edital é realizado por meio da parceria entre o Confap, no conjunto de suas Fundações, e o British 

Council, no contexto do Fundo Newton. 

 

O Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), no conjunto de suas 

Fundações, e o British Council, no contexto do Fundo Newton estão com uma nova chamada aberta do 

programa Researcher Connect. A chamada tem por finalidade selecionar instituições de Ensino Superior 

nos Estados participantes para sediar uma série de cursos presenciais visando ao desenvolvimento de 

habilidades em comunicação científica para pesquisadores. 

 

Os cursos deverão ser realizados em inglês entre 6 de agosto de 2018 e 15 de março de 2019. Cada 

instituição poderá ser contemplada com um único curso por ano. Participam desta chamada, por meio 

de suas respectivas Fundações, os estados de Alagoas (Fapeal), Amazonas (Fapeam), Bahia (Fapesb), 

Distrito Federal (FAPDF), Espírito Santo (Fapes), Goiás (Fapeg), Maranhão (Fapema), Minas Gerais 

(Fapemig), Paraíba (Fapesq), Paraná (Fundação Araucária), Pernambuco (Facepe), Santa Catarina 

(Fapesc), Sergipe (Fapitec) e Tocantins (Fapt).  

 

O envio das propostas por meio da plataforma do British Council termina no dia 03 de junho. Cada FAP 

disponibilizará o valor entre R$ 10 mil e R$ 12,5 mil por curso, com igual contrapartida pelo British 

Council/Fundo Newton. Os itens específicos quanto ao aporte de recursos estão disponibilizados na 

Chamada Pública. 

 

Módulos 

A composição do curso será aberta e pode ser customizada pela instituição. Existem oito opções de 

módulos, sendo uma opção obrigatória (“Know your audience”). Os módulos disponíveis são: 

- Know your audience – módulo obrigatório (duração: meio dia) 

- Abstracts (duração: meio dia) 

- Academic Collaboration (duração: meio dia ou dia inteiro) 

- Academic Writing (duração: dia inteiro) 

- Digital Researcher (duração: meio dia ou dia inteiro) 



 
- Effective E-mails (duração: meio dia ou dia inteiro) 

- Persuasive Proposals (duração: dia inteiro) 

- Presenting with Impact (duração: meio dia) 

 

Instituições que demonstrarem interesse no workshop ScienceConnect da Royal Society of Chemistry 

(RSC) em sua candidatura, poderão ser contempladas com um dia adicional ao curso Researcher 

Connect, a ser ministrado por representantes internacionais da RSC. Participantes do workshop 

Researcher Connect elegíveis pelos critérios da RSC, terão prioridade na participação do ScienceConnect. 

 

Como participar 

Cada candidato, representando sua instituição, deve submeter uma proposta para que esta sedie um 

curso que treinará no mínimo 20 pesquisadores de qualquer disciplina ou área multidisciplinar. O 

processo de seleção focará no desenvolvimento de habilidades em comunicação em áreas relevantes ao 

desenvolvimento econômico e social incluindo Ciências Naturais, Ciências Sociais, Artes e Humanidades.  

 

São elegíveis professores representantes de Pró-Reitorias de Pesquisa, Pró-Reitorias de Pós-Graduação, 

Departamentos ou programas de Pós-Graduação de uma instituição de pesquisa ou de ensino superior 

nos Estados participantes, convidados a se candidatar por meio do formulário de inscrição descrito no 

Item 4. O(a) candidato(a) será endereçado como “coordenador de curso”. 

 

Sobre o Programa 

O Researcher Connect – habilidades em comunicação científica para pesquisadores – consiste em uma 

série de pequenos módulos interativos para pesquisadores de qualquer formação acadêmica. Seu foco é 

desenvolver excelentes habilidades em comunicação para que sejam utilizadas em contextos 

internacionais e multiculturais. Os cursos têm duração de 3 dias, totalizando 24 horas, e serão realizados 

na instituição selecionada.  

 

Dúvidas ou informações podem ser solicitadas pelo e-mail newton@britishcouncil.org.br.  

 

Acesse o edital aqui: https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/researcher_connect_call_-

_confap_fapesp_2018_2019_sem_fapesp.pdf 

https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/researcher_connect_call_-_confap_fapesp_2018_2019_sem_fapesp.pdf
https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/researcher_connect_call_-_confap_fapesp_2018_2019_sem_fapesp.pdf


 
Envio de propostas: http://britishcouncilbrasil.nfrc2018.sgizmo.com/s3/ 

 

Mais informações: https://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/researcher-connect-

2018-2019 

 

Coordenação de Comunicação Social do Confap, com informações do British Council.  

http://britishcouncilbrasil.nfrc2018.sgizmo.com/s3/
https://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/researcher-connect-2018-2019
https://www.britishcouncil.org.br/newton-fund/chamadas/researcher-connect-2018-2019

