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No projeto que ora se apresenta propõe-se a realização de um estágio de pós-doutoramento, no período de 01/02/2023 a 31/01/2025,
para desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado Formação Docente e Transversalidade: Inovação e Internacionalização no
ambiente formativo, sob supervisão da Profa. Dra. Cibele Cecílio de Faria Rozenfeld, docente do Departamento de Letras Modernas da
Faculdade de Ciências e Letras da UNESP/Araraquara. A proposta envolve uma investigação que pressupostos teóricos e conteúdos
transversais a serem ofertados no processo formativo de discentes dos cursos de Licenciatura em Letras da UNESP. O foco do projeto
recairá no desenvolvimento de um modelo de curso de temáticas transversais: o LEAPs Lab – Learning Expertise and Advanced
Professional Skills, que terá o objetivo de ofertar módulos de aperfeiçoamento profissional. Os objetivos específicos referem-se a: i)
mapear e dialogar sobre os projetos político-pedagógicos dos cursos de Licenciatura em Letras com discentes, docentes e
coordenadores; ii) estabelecer relações entre os saberes compreendidos como deficitários com as iniciativas institucionais vinculadas à
Política de Idiomas da Unesp e com as iniciativas institucionais vinculadas à Agenda 2030 da ONU; iii) desenvolver propostas ao
ensino de saberes transversais de diferentes áreas do conhecimento científico, entendidos como demanda dos discentes, a serem
organizados em um curso de extensão, na categoria “Aperfeiçoamento”. Pretende-se organizar o programa em 04 (quatro) módulos de
30h, perfazendo uma carga horária total de 120h.   Dentre os resultados esperados estão: contribuição à formação do futuro professor de
Língua Estrangeira, enriquecendo seu repertório e auxiliando no desenvolvimento de soft skills, tão caras ao mercado de trabalho
contemporâneo; desenvolvimento de material a ser oportunamente publicado em formato livro, com os resultados desta pesquisa e um
breve compêndio dos saberes transversais apontados pelos sujeitos de pesquisa.
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Data CollectionData Collection

What data will you collect or create?What data will you collect or create?

Os dados a serem coletados serão em formato de questionário, com perguntas abertas e fechadas, acerca da grade curricular do curso.

How will the data be collected or created?How will the data be collected or created?

Os dados serão coletados por meio de formulários eletrônicos GOOGLE FORM, providos pela Universidade.

Documentation and MetadataDocumentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?What documentation and metadata will accompany the data?

Os dados serão acompanhados e disseminados em formato de artigos científicos ou trabalhos para eventos.

Ethics and Legal ComplianceEthics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?How will you manage any ethical issues?

Os dados serão privados e as identificações e informações pessoais estão dispensadas. Os dados coletados ficarão restritos ao pesquisador
responsável.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Os dados embasarão a análise do projeto, devendo seus direitos ficarem vinculados à pesquisa.

Storage and BackupStorage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?How will the data be stored and backed up during the research?

A organização será feita em planilhas de dados, arquivadas nas nuvens, com auxílio da segurança do Google Drive. As planilhas serão divididas por
unidade e série do entrevistado.

How will you manage access and security?How will you manage access and security?

O acesso aos dados estará restrito ao pesquisador e às supervisoras.

Selection and PreservationSelection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Os análises produzidas a partir dos dados, quando da publicação em formato de artigos, preservarão quaisquer informações pessoais ou opiniões
individuais.

What is the long-term preservation plan for the dataset?What is the long-term preservation plan for the dataset?

Esses artigos e outros trabalhos que venham a ser produzidos e/ou apresentados em fóruns e eventos de discussão, serão submetidos a revistas com
composição de conselho editorial e avaliação de pares, de modo que os dados a serem disponibilizados a toda comunidade científica, terão não
apenas as identidades preservadas, como estará garantido - mediante avaliação e análise para publicação, sua acuidade.

Data SharingData Sharing
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How will you share the data?How will you share the data?

A expectativa é de que os dados desta pesquisa sejam divulgados e compartilhados por meio de periódicos especializados e repositórios públicos.

Are any restrictions on data sharing required?Are any restrictions on data sharing required?

Uma vez mantido o anonimato dos participantes, os dados serão divulgados sem restrição no formato de artigos científicos.

Responsibilities and ResourcesResponsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?Who will be responsible for data management?

Os responsáveis pela gestão de dados deste projeto são, prioritariamente, o pesquisador. Além dele, são responsáveis pelos dados as supervisoras
deste projeto.

What resources will you require to deliver your plan?What resources will you require to deliver your plan?

Nenhum outro recurso será necessário.
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