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PROJETO UNIVERSIDADE PARA OS TRABALHADORES 2021 

Curso Preparatório para Mestrado e Doutorado  

Cursos de Capacitação  

SINTUFRJ 

EDITAL PROCESSO DE INSCRIÇÃO 2021.2 

 
1. PODEM SE INSCREVER NOS CURSOS DO SINTUFRJ: 

a) Servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ filiados ao SINTUFRJ que estejam 
em dia em suas relações com o sindicato, de acordo com o estatuto da entidade. 

b) Dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ. 

c) Prestadores de serviços na UFRJ há mais de 1 ano devidamente comprovado pela Direção da 
Unidade em que trabalha. 

d) Extraquadros. 

Observação: O servidor técnico-administrativo em educação (item 1.a) terá prioridade no 
preenchimento das vagas.  

 

2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 24 de junho a 18 de julho de 2021. 

 

3. INSCRIÇÕES ON LINE: 

O Formulário para a inscrição estará disponível no site do sindicato: www.sintufrj.org.br 

 

4. NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR CATEGORIA: 

Serão oferecidas 15 vagas por turma. 

A distribuição das vagas será feita segundo a seguinte ordem de prioridades: 

a) Servidores técnico-administrativos em Educação definidos pelo item 1.a deste edital; 

b) Dependentes definidos pelo item 1.b deste edital até o limite de 75% das vagas restantes; 

c) Demais inscritos definidos pelo item 1.c e 1.d deste edital. 
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5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

Conforme definido pelo item 1.a, os servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ 

terão prioridade no preenchimento das vagas. 

Caso o número de candidatos supere o de vagas oferecidas, estas serão distribuídas com base em um 

sorteio público, em data e local que serão definidos pela Coordenação de Educação, Cultura e Formação 

Sindical, com ampla divulgação nas mídias e redes sociais do SINTUFRJ. 

 

 
6. HORÁRIOS E LOCAIS DO CURSOS: 
 

Curso Local Horário Dia da 

Semana 

Período Vagas 

Metodologia de Pesquisa 

Módulo A 

Plataforma online 9:30 às 11 h sábado  07/08 a 04/12  15 

Metodologia de Pesquisa 

Módulo A 

Plataforma online 13 às 14:30 h quinta-feira 05/08 a 02/12 15 

Metodologia de Pesquisa 

Módulo A 

Plataforma online 18 às 19:30 h quinta-feira 05/08 a 02/12 15 

Redação Acadêmica Plataforma online 10:30 às 12 h quarta-feira 04/08 a 24/11 15 

Redação Acadêmica Plataforma online 14 às 15:30 h quarta-feira 04/08 a 24/11 15 

Inglês Instrumental I Plataforma online 15 às 16:30 h terça-feira 03/08 a 14/12 15 

Inglês Instrumental II Plataforma online 13 às 14:30 h terça-feira 03/08 a 14/12 15 

Inglês Instrumental III Plataforma online 9 às 10:30 h terça-feira 03/08 a 14/12 15 

Espanhol Instrumental I Plataforma online 13:30 às 15 h segunda-feira 02/08 a 13/12 15 

Espanhol Introdutório 
(Módulo A) 

Plataforma online 15:30 às 17 h segunda-feira 02/08 a 13/12 15 

 

 

7. AULAS REMOTAS: 

As aulas remotas serão ministradas por meio de ambientes virtuais, através de plataforma 

online. É importante ressaltar que haverá um período de ambientação e treinamento, para que 

todos aprendam a utilizar essa ferramenta de estudos, com o objetivo de garantir a qualidade 

dos cursos ministrados. Estaremos à disposição para sanar quaisquer dificuldades que possam 

ocorrer devido a implementação dessas novas tecnologias. As aulas são síncronas, ou seja, em 

tempo real, não sendo possível acessá-las, sob qualquer pretexto, de forma assíncrona. 
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8.  ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

A pedagoga Iara Barros realiza o trabalho de Orientação Acadêmica junto aos alunos do Curso 

Preparatório para Mestrado e Doutorado e dos Cursos de Capacitação, tendo como objetivo a 

orientação profissional, a orientação de estudo e a orientação sobre os diversos Editais dos 

Programas de Pós-Graduação da UFRJ e outras Instituições Públicas de Ensino Superior. O foco 

consiste em propiciar subsídios para o aluno conciliar estudo e trabalho. Em 2021.2, a 

Orientação Acadêmica será realizada de forma remota, através de plataforma online, às quartas-

feiras, de 13:30 às 16:30 h. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1 Para que a Certificação seja concedida, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% de frequência e 

realizar as avaliações propostas pelo docente ao longo do curso; 

9.2 O aluno pode se inscrever em apenas um curso ou em mais de um se assim desejar e tiver 

disponibilidade, desde que haja vaga e respeitando o nivelamento no caso dos cursos de línguas 

estrangeiras;  

9.3 Os dependentes diretos de servidores técnico-administrativos em educação da UFRJ deverão 

preencher o formulário de inscrição com os seus dados pessoais e com os dados funcionais do 

seu representante sindicalizado (nome completo, siape, lotação e cargo). 

9.4 Os casos omissos ou situações não previstas por este Edital serão resolvidos pela 

Coordenação de Educação, Cultura e Formação Sindical do SINTUFRJ. 

 

10. EMENTAS: 

METODOLOGIA DE PESQUISA (Módulo A) 

Compreender e aplicar os princípios da metodologia de pesquisa, a fim de aplicá-los na produção 
de projetos e pesquisas acadêmicas, supondo-se que a partir deste seja possível contribuir com 
o processo de adaptação do estudante, possibilitando ferramentas de inserção na pós-
graduação, minimizando suas dificuldades e apreensões quanto à produção acadêmico-
científica. 
 
 

REDAÇÃO ACADÊMICA 

Trabalhar várias formas de textos acadêmicos, com foco nas particularidades de cada um deles. 
Discutir algumas questões gramaticais que podem incomodar quem escreve, dando ênfase 
sempre ao que é mais produtivo e recorrente na escrita universitária. Capacitar os servidores 
técnicos-administrativos que ao final de muitos cursos de graduação ou pós-graduação, 
precisam elaborar um trabalho de conclusão, apresentando um estudo um pouco mais longo e 
detalhado sobre tema de seu interesse. 
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ESPANHOL INSTRUMENTAL I - Introdutório 

Capacitar técnicos administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em 
língua espanhola. Serão trabalhados textos autênticos de diferentes tipologias, gêneros e 
temáticas com o objetivo de preparar o aluno para a compreensão leitora, através do uso de 
estratégias de leitura. 

 

 
ESPANHOL INTRODUTÓRIO - Módulo A 
 
Capacitar técnicos administrativos e docentes da UFRJ para a produção inicial de textos escritos 
em língua espanhola, através da prática da leitura. Estudo de pontos gramaticais necessários à 
leitura e à produção escrita. 
 

 

INGLÊS INSTRUMENTAL I - Introdutório 

Capacitar técnicos administrativos e docentes da UFRJ para a prática de leitura instrumental em 

Língua Inglesa. Serão trabalhados textos autênticos, de diferentes tipologias, gêneros e 

temáticas, abrangendo textos acadêmicos, jornalísticos, documentos administrativos, provas de 

processo seletivo para cursos de pós-graduação, entre outros. 

 

INGLÊS INSTRUMENTAL II - Básico 

Capacitar técnicos administrativos e docente da UFRJ em leitura instrumental de nível básico 
para realização das provas de língua inglesa em programas de mestrado e doutorado.  

 

INGLÊS INSTRUMENTAL III - Intermediário 

Capacitar técnicos administrativos e docente da UFRJ em leitura instrumental de nível 
intermediário para realização das provas de língua inglesa em programas de mestrado e 
doutorado. Ênfase em tradução de textos. 


