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EDITAL Nº 12/SINTER/2022, DE 4 DE JULHO DE 2022 
 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA DISCIPLINA INTERNACIONAL EM 
SISTEMA COIL: THE LANGUAGES OF SCIENCE 

 
O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições previstas na Portaria nº 1852/2018/GR, de 16 
de agosto de 2018, considerando o que dispõe o Acordo de Cooperação entre a UFSC e a 
Université de Bordeaux (UB), França e a Resolução Nº 22/2021/CGRAD, de 15 de setembro 
de 2021, torna público o presente Edital.  
 
1 CONCEITUAÇÃO 
A disciplina optativa e interdisciplinar BEG7029 (As Línguas da Ciência), criada em 2021 
através de uma parceria entre o Projeto Imagine (https://projetoimagine.ufsc.br/) da UFSC e 
o Collège Sciences et Technologies da UB, é uma disciplina de graduação da UFSC ofertada 
em sistema COIL (Collaborative Online International Learning), com o auxílio da SINTER. 
COIL é uma modalidade de ensino/aprendizagem entre instituições internacionais parceiras, 
onde um ou mais docentes de cada instituição criam um curso a ser ministrado 
simultaneamente nos dois países. No caso do presente Edital, salas de aula (virtuais ou 
presenciais) de dois países estarão conectadas entre si por uma plataforma online, 
possibilitando a interação entre todos os participantes em tempo real. Na disciplina em 
sistema COIL, são desenvolvidas atividades teóricas e práticas de forma colaborativa entre os 
professores e estudantes dos países envolvidos, propiciando a criação de um ambiente 
criativo, internacional, intercultural e inovador. Este tipo de “mobilidade virtual” contribui 
com as metas de internacionalização presentes no Plano de Desenvolvimento Institucional 
da UFSC. 
 
2 DO PROGRAMA 
A disciplina BEG7029 foi oferecida pela primeira vez entre outubro de 2021 e fevereiro de 
2022, envolvendo vinte estudantes de graduação de cada instituição (UFSC e UB), oriundos 
das mais variadas áreas. Considerando o sucesso obtido, a produção intelectual gerada (ver 
https://languagesofscience.wordpress.com/) e as análises a posteriori dos pontos a serem 
melhorados, a segunda edição da disciplina terá as seguintes características: 
2.1 Disciplina optativa de 4 horas/aula semanais, correspondendo a um total de 72 horas-
aula. 
2.2 Sendo binacional e oferecida de maneira interligada a uma disciplina “espelho”, idêntica 
à da UFSC e criada pela Université de Bordeaux (UB), França.  
2.3 Um ambiente virtual conectará estudantes dos dois países através de um site aberto ao 
público e da plataforma Zoom de videoconferências. 
2.4 Todas as aulas serão ministradas em inglês, de maneira simultânea a estudantes da UFSC 
e da UB, com um total de 16 vagas para cada instituição. 
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2.5 Em sua parte teórica, o curso abordará o papel social da ciência e os diferentes métodos 
de comunicação entre a academia e a sociedade, principalmente no tocante ao período 
negacionista e anticientífico que vivemos hoje. 
2.6 Em sua parte prática, os/as estudantes serão solicitados/as a formar grupos binacionais, 
com metade de seus membros sendo da UFSC e a outra metade da UB. Cada grupo deverá 
escolher um projeto prático de inovação pedagógica (Teaching-tool Development).  
2.7 Todos/as os/as estudantes serão solicitados/as a participar ativamente, debatendo 
presencialmente (se e quando for possível) ou, quando em sistema de videoconferência, 
com sua câmera e seu microfone abertos. 
2.8 Em função dos calendários desencontrados entre UFSC e UB, a disciplina terá início em 
13 de setembro e terminará em 6 de dezembro de 2022. Os encontros semanais ocorrerão 
nas terças-feiras às 15h10min (horário de Brasília), exceto em setembro e outubro onde, em 
função do horário de verão europeu, as aulas começarão uma hora antes. 
2.9 Para saber mais, consulte o site: https://languagesofscience.wordpress.com/ 
 
3 OBJETIVOS 
Combinando abordagens teóricas e práticas, discutir o papel da ciência na sociedade e do 
público nos debates científicos, numa perspectiva internacional e sustentável. Por meio de 
estratégias multiculturais, levar os participantes a refletirem sobre seu papel na 
democratização do conhecimento, conectando-o e aplicando-o às grandes questões globais. 
 
4 DO PÚBLICO ALVO  
Estudantes regularmente matriculados/as em um curso de graduação na UFSC no semestre 
2022-2 que sejam capazes de se comunicar em inglês, por escrito e oralmente, com 
condições de participar de diálogos e debates, ler artigos e redigir trabalhos acadêmicos em 
língua inglesa. 
 
5 DAS INSCRIÇÕES  
Estudantes da UFSC candidatos/as a cursar esta disciplina devem enviar um e-mail para 
thelanguagesofscience@gmail.com juntamente com uma carta de motivação redigida em 
inglês, com cerca de 400 palavras, além de seu último histórico síntese de graduação, 
contendo IAA e carga horária total já cursada. 
5.1 Caso possuam, poderão também anexar certificado que comprove o nível de proficiência 
em inglês do candidato em nível intermediário (B1/B2).  
5.2 O assunto do e-mail deve conter as palavras INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA AS LÍNGUAS DA 
CIÊNCIA e o texto deve claramente conter o nome completo, o número de matrícula, o e-
mail para contato e o curso em que o/a candidato/a está matriculado/a. 
5.3 As inscrições estarão abertas entre 6 de julho de 2022 às 08:00 h e 26 de julho de 2022 
às 18:00 h (horário de Brasília). 
 
6 DA SELEÇÃO  
6.1 A seleção será realizada por uma comissão composta por três professores do Centro de 
Ciências Biológicas da UFSC, que ministrarão a disciplina em 2022. 
6.2 Em havendo mais candidatos do que vagas, a seleção dos/as 16 estudantes da UFSC será 
realizada com base nos seguintes critérios e pesos: 
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 Peso de 20% - Nível de inglês, a ser avaliado com base na carta apresentada pelo/a 
candidato/a e, se for o caso, em um certificado disponível (este não obrigatório). 
 Peso de 20% - IAA (índice de aproveitamento acumulado) atualizado. 
 Peso de 20% - Índice CHC/CHT onde CHC é a carga horária cursada e CHT é a carga 
horária total prevista no currículo do curso. 
 Peso de 20% - Motivação, a ser avaliada com base na carta apresentada pelo/a 
candidato/a. 
 Peso de 10% - Ser estudante dos cursos de Ciências Biológicas da UFSC, únicos que já 
possuem a presente disciplina optativa em seus currículos. 
 Peso de 10% - Experiência prévia com popularização da ciência, em qualquer área, 
experiência essa a ser explicitada na carta de motivação. 
 
7 DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  
O resultado final do processo seletivo será publicado na página www.sinter.ufsc.br até o dia 
3 de agosto de 2022.  
 
8 DO CANDIDATO SUPLENTE  
O candidato suplente poderá ser convocado, por ordem de classificação, a ocupar a vaga 
gerada pela desistência de candidato inicialmente selecionado ou a abertura de novas vagas 
durante a vigência da disciplina. 
 
9 DAS MATRÍCULAS 
9.1 A disciplina BEG7029 não será aberta ao público em geral (isto é, a estudantes que não 
concorreram e/ou não foram selecionados pelo presente Edital) no sistema convencional de 
matrículas, referente ao segundo semestre letivo de 2022. Os/as estudantes selecionados/as 
serão matriculados/as manualmente pelos setores responsáveis da Administração Central da 
UFSC, após o início do segundo período letivo semestral de graduação. 
9.2 A matrícula dos/as estudantes franceses/as ficará a cargo da Universidade de Bordeaux, 
na disciplina equivalente daquela instituição, de forma independente da matrícula dos 
estudantes da UFSC.  
 
10 DOS COMPROMISSOS DO/A ESTUDANTE SELECIONADO/A  
10.1 Não se matricular em nenhuma outra disciplina que resulte em choque de horário com 
a disciplina BEG7029. Ou seja, as terças-feiras à tarde do semestre 2022-2 deverão estar 
completamente livres de aulas, estágios ou qualquer outro compromisso acadêmico. 
10.2 Estar disposto/a a formar grupos binacionais que se comunicarão entre si em inglês 
para o desenvolvimento de um projeto prático de inovação pedagógica (Teaching-tool 
Development) que será avaliado ao final do semestre.  
10.3 Participar ativamente dos encontros semanais, debatendo presencialmente (se e 
quando for possível) ou, quando em sistema de videoconferência, manter sua câmera e 
microfone abertos para se manifestar oralmente em inglês. 
10.4 Consultar e responder (quando for o caso) os e-mails da disciplina em um prazo máximo 
de dois dias úteis, tanto na comunicação com os professores responsáveis como na 
comunicação com os convidados especiais que porventura venham a atuar como 
consultores em seu projeto prático. 
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10.5 Ler os textos disponibilizados semanalmente, também em inglês, os quais servirão de 
base aos debates das aulas teóricas.  
 
11 CASOS OMISSOS 
Os casos omissos serão resolvidos pelos professores responsáveis pela disciplina.  
 
 

Florianópolis, 4 de julho de 2022.  
 
 
 

 
LINCOLN P. FERNANDES 

Secretário de Relações Internacionais 


		2022-07-04T16:18:06-0300




