
 

                              

 

 Edital de abertura de uma vaga para dois alunos da Rede Metodista 
de  Educação participarem do seminário online “Doctoral seminar: 

Current frontiers of global academic research” 

 

Pelo presente instrumento a Assessoria de Relações Internacionais informa a existência           
de duas vaga para alunos de doutorado da Rede Metodista participarem do seminário             
online “Doctoral seminar: Current frontiers of global academic research”, oferecido pela           
Rede Eurosci, a se realizar de setembro a dezembro de 2020.  

A Eurosci Network é uma rede de universidades com sede na Europa e com parceiros               
em todo o mundo que compartilham o interesse em explorar as oportunidades da             
tecnologia educacional para cooperação entre universidades, além da tradicional         
mobilidade de alunos e professores. Iniciada em 2016, já conta com mais de 20              
parceiros e uma plataforma para disponibilizar os cursos desenvolvidos pelas          
universidades da rede. 

 

1. Objetivo e estrutura do curso 

Organizado em 5 reuniões onlines de duas horas, com datas a serem definidas, esse              
seminário tem por objetivo introduzir novos alunos de doutorado a questões de pesquisa             
em potencial, disseminar questões de pesquisas de alunos de doutorado experientes e            
facilitar a colaboração de alunos e pesquisadores através da Rede Eurosci. 

Ministrado pela plataforma Zoom, cada reunião será presidida por um supervisor doutor            
experiente que trará tópicos a serem discutidos entre os participantes. 

 

2. Elegibilidade 

Para participar do seminário, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos           
mínimos: 

● Ser aluno de doutorado da Rede Metodista; 
● Possuir fluência intermediária em língua inglesa. 

 

3. Cronograma 

Período de inscrições e seleção: 22.09.2020 a 01.10.2020 

Início do seminário: 05.10.2020 

 



 

 

 

4. Inscrição 

Enviar para os e-mails indicados os seguintes documentos: 

● Ficha de inscrição preenchida;  
● Currículo Lattes; 
● Carta de motivação em inglês indicando o interesse no seminário. 

Se aluno da UNIMEP: enviar para internacional@unimep.br 

Se aluno da UMESP: enviar para ari@metodista.br  

 

Não há taxa de inscrição. 

 

5. Seleção: 

 

Os candidatos interessados terão seus documentos apreciados e o resultado será           
anunciado por e-mail no dia 02.10.2020. 

 

6. Mais informações: 

Para mais informações sobre o seminário, consulte a plataforma Eurosci: 
https://www.eurosci.net/courses/doctoral-seminar-current-frontiers-global-academic-res
earch?fbclid=IwAR2jhjbkEOIe-j7EUxl34SwnHIAYk7N4SnWUi6uRjOAkLXrC0xK5
mnFbvsU  

Ou entre em contato por e-mail. 

 

 

 

Piracicaba / São Bernardo do Campo, 22 de setembro de 2020. 

Assessoria de Relações Internacionais 
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