CHAMADA PARA INSCRIÇÕES NA DISCIPLINA OPTATIVA “AS LÍNGUAS DA CIÊNCIA”, OFERECIDA
EM CARÁTER EXPERIMENTAL EM 2021-2

Como coordenador do Programa de Extensão Imagine: a popularização científica como
instrumento de inclusão e de união entre os povos, registrado no SIGPEX sob número 201800282,
e também como idealizador e proponente da disciplina As Línguas da Ciência, criada pela Portaria
153/2021/PROGRAD de 29/06/2021, venho convidá-la/o a efetuar sua inscrição na referida
disciplina, que será oferecida em 2021-2 com as seguintes características:

Do programa de ensino-aprendizado:
- É uma disciplina optativa, inovadora e multicultural de 4 horas aula semanais, correspondendo a
um total de 72 h de aula.
- É uma disciplina binacional, oferecida de maneira interligada a uma segunda disciplina “espelho”
(com mesmos moldes, conteúdos e metodologia) recém-criada na Universidade de Bordeaux (UB),
França, onde estou realizando meu estágio pós-doutoral.
- A disciplina utilizará o ambiente virtual de aprendizado Moodle, além de outras plataformas de
videoconferência, como o Zoom.
- Ela será ministrada inteiramente em inglês, de maneira simultânea a estudantes de graduação da
UFSC e da UB, havendo um total de 20 vagas para cada instituição.
- Em sua parte teórica, o curso abordará o papel social da ciência e os diferentes métodos de
comunicação entre universidade e sociedade, principalmente no tocante ao período negacionista e
anticientífico que vivemos.
- Em sua parte prática, os/as alunos/as 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 Dev) ou de interação com um painel de
cientistas e comunicadores científicos internacionais (Sci-Trip), com quem discutirá temas urgentes
de interesse global. Os estudantes deverão interagir entre si em inglês.
* Para saber mais sobre a disciplina, os convidados especiais e os tipos de projetos disponíveis
consulte documento descritivo em nosso site
- Todos/as os/as alunos/as serão solicitados a participar ativamente (isto é, debatendo com
câmera e microfone abertos) .
- Em função dos calendários desencontrados entre UFSC e UB, e do agravamento desse
desencontro em função da pandemia Covid-19, a disciplina acontecerá de forma adaptada, porém
flexível, em relação ao calendário acadêmico da UFSC. Assim, as aulas terão início no recesso entre
os semestres 21-1 e 21-2, ou seja, em 5 de outubro de 2021.
- Os encontros serão semanais, tendo início terças-feiras às 15:10 h (horário de Brasília), exceto nas
semanas de outubro onde, em função do horário de verão europeu, eles começarão uma hora
antes.
Dos requisitos para candidaturas:
- Qualquer aluno ou aluna regularmente matriculado/a em um curso de graduação na UFSC no
semestre 2021-2 que seja capaz de comunicar em inglês, por escrito e oralmente, de forma a ter
condições práticas de participar de diálogos e debates, ler artigos e redigir trabalhos acadêmicos
em língua inglesa.

Das inscrições:
- Envie um e-mail para thelanguagesofscience@gmail.com juntamente com uma carta de
motivação em inglês, com cerca de 400 palavras (ou uma página); e seu último histórico síntese de
graduação, contendo IAA e cargas horárias, total e já cursada (o histórico padrão da UFSC
normalmente informa isso).
- Sinta-se livre para anexar qualquer certificado que possa comprovar sua proficiência em inglês. Se
você já teve experiência com ações de popularização científica, além de sua carta de motivação,
redija um pequeno parágrafo listando tais ações e o número aproximado de horas ou semestres
envolvidos (estes dois últimos documentos não são obrigatórios).
- O assunto do e-mail deve conter as palavras INSCRIÇÃO NO CURSO AS LÍNGUAS DA CIÊNCIA e o
texto deve claramente conter o seu nome completo e o curso em que está matriculado/a.
- As inscrições começarão no sábado 11 de setembro às 08:00 h e terminarão na terça-feira 14 de
setembro às 18:00 h, do horário de Brasília.
Seleção:
- Em havendo mais candidatos do que vagas, a seleção dos/as 20 estudantes da UFSC será realizada
com base nos seguintes critérios e pesos:
Peso de 20% - Pré-inscritos/as que participaram da reunião preparatória em 9/9/21
Peso de 20% - Índice de matrícula (IM), obtido através da fórmula: IM = (IAA x CHC)/CHT
Onde: IAA é o índice de aproveitamento acumulado, 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 20% - Nível de inglês, a ser avaliado com base na carta apresentada pelo/a
candidato/a e em qualquer outro certificado disponível (este não obrigatório).
Peso de 10% - Ser aluno/a 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.

Comissão de seleção:
- Será composta pelos professores Norma Machado e André Ramos (responsáveis pela disciplina) e
pela Doutoranda Natalli Granzotto (PPG Farmacologia-UFSC e membro do Projeto Imagine):

Para mais informações, siga o projeto:
www.instagram.com/imagineufsc/
https://www.youtube.com/projetoimagine

André Ramos – Professor Titular do Departamento BEG/CCB e Coordenador do Projeto Imagine

