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Sobre o Programa Research-tandem

O programa de mobilidade estudantil internacional se baseia em três pilares: trabalho de
pesquisa em equipe, intercâmbio cultural e produção de artigo cientifico para publicação.

Uma dupla de estudantes (formada por um estudante do país anfitrião e um estudante de
país  estrangeiro)  trabalha  em  uma  pesquisa  conjunta  com  dois  co-
supervisores/coorientadores (um supervisor do país anfitrião e outro do país estrangeiro).

Ao visitar o país estrangeiro e trabalhar em parceria com colegas de outra universidade, o
estudante  tem  a  oportunidade  de  vivenciar  a  revisão  das  suas  crenças  e  premissas
culturais que têm sido tidas como garantidas em suas práticas habituais. O encontro dos
dois  estudantes  oferece  uma  oportunidade  para  uma  forma  de  triangulação
epistemológica, abrindo-se para uma análise mais profunda.

Os  estudantes  que  participarem  desse  programa  terão  que  produzir  um  artigo
internacional  em parceria com o seu colega (em coautoria)  a  partir  de um plano de
pesquisa que será construído em conjunto durante a fase preparatória para a mobilidade
acadêmica.

Os objetivos do projeto são:

- Educar uma futura geração de "pesquisadores sem fronteiras";

- Promover o aprendizado mútuo entre o Sul Global (Brasil) e o Norte Global (Europa),
o Leste (China);

- Desenvolver uma abordagem ecológica do ensino superior.

Sobre a mobilidade

https://pospsi.ufba.br/pt-br/editais-publicados-abertos


O  “Research-tandem”  é  um  programa  de  geminação  que  envolve  uma  mobilidade
internacional  de 3 (três)  meses para a realização de um plano de pesquisa através da
colaboração entre estudantes de dois países distintos (a relação de países que integram o
referido programa está indicada logo abaixo na seção Instituições parceiras).

Os estudantes passam por três fases durante o período de intercâmbio:

1)  Fase  de  preparação inicial.  Esta  fase  ocorrerá  antes  da  viagem.  Haverá  encontros
virtuais  para  a  discussão  dos  procedimentos  gerais  relacionados  à  implementação  da
bolsa, a formação das duplas de trabalho e a elaboração de um plano de pesquisa (por
duplas). Nessa fase, as duplas formadas deverão preparar o seu plano de pesquisa e este
será realizado durante o período de mobilidade acadêmica no país anfitrião. As atividades
relacionadas ao plano de pesquisa serão realizadas em duplas; 

2) Fase de coleta de dados. Esta fase acontecerá durante o período de 3 (três) meses.
Nesse período, cada dupla de estudantes pesquisadores realizará as suas atividades de
pesquisa (análise e coleta de dados) no país anfitrião;

3) Fase de redação conjunta do artigo (em dupla). Durante esta fase, cada dupla deverá
redigir um artigo científico a partir da análise dos dados produzidos.

No final do período de mobilidade acadêmica, a comissão organizadora promoverá uma
semana de seminário,  aqui  denominado de “acelerador",  no  qual  serão  discutidos  os
procedimentos para a redação do artigo científico. Nessa fase, cada dupla deverá finalizar
o artigo científico em coautoria a partir da análise dos dados produzidos.

Cada dupla de pesquisadores/estudantes será composta por:

- 01Estudante Anfitrião: será o estudante do país anfitrião que atuará como informante
local e mediador cultural. O anfitrião acolherá o estudante estrangeiro e trabalhará em
parceira  com ele durante  a  coleta  de dados naquele  local.  O estudante anfitrião não
necessitará  realizar  uma viagem de  mobilidade  acadêmica,  mas  deverá  participar  dos
seminários online, da coleta de dados e da elaboração do artigo. O anfitrião ainda terá
que participar da semana do seminário denominado de “acelerador" em Oslo. Os custos
da viagem serão de responsabilidade do programa “Research-tandem”. 

- 01Estudante estrangeiro: será o estudante que fará a viagem de 3 (TRÊS) meses, ou seja,
aquele que realizará a atividade de mobilidade internacional.  O estudante estrangeiro
receberá  uma  bolsa  de  mobilidade  durante  a  estadia  na  universidade  anfitriã.  A
Universidade de Oslo será responsável pela implementação das bolsas de mobilidade
estudantil de todos os estudantes que farão a mobilidade.

Informações sobre o valor da bolsa e a implementação da mobilidade

O valor  mensal  da bolsa  será  de c.ca  11.119 Coronas Noruegueses (aprox.  5.700,00
reais).  Uma  passagem área  de  ida  e  volte  será  paga  pela  Universidade  de  Oslo.  A
acomodação será providenciada pela universidade anfitriã para os estudantes brasileiros
selecionados  para  participação  nesse  programa  de  mobilidade  internacional.  A
Universidade de Oslo cobrirá os custos do visto. 

Aqueles estudantes brasileiros anfitriões permanecerão no Brasil e formarão uma dupla
com  algum  dos  estudantes  da  Noruega  ou  China.  Ao  estudante  anfitrião  caberá
acompanhar o seu colega estrangeiro na coleta e análise de dados e na elaboração do
artigo científico. 

O estudante estrangeiro ficará no Brasil com sua própria bolsa paga pelo projeto.

Instituições parceiras



 Early  Childhood  Education  Department,  Faculty  of  Education,  East  China
Normal University, Shanghai, China.  

 Programa  de  Pós-graduação  em  Psicologia,  Universidade  Federal  da  Bahia,
Salvador-Bahia, Brazil. 

 Department of Special Needs Education, University of Oslo, Norway

Os estudantes podem expressar uma preferência por uma das universidades parceiras,
mas a decisão sobre o local no qual será realizada a mobilidade estudantil dependerá da
disponibilidade e dos planos de pesquisa que serão elaborados em duplas durante a fase
preparatória. 

Quem poderá participar do Programa

Estudantes da UFBA que estejam cursando regularmente o mestrado ou o último ano da
graduação nas áreas da Psicologia, Educação e Humanidades. Os estudantes trabalharão
com temáticas  relacionadas à  educação e  diversidade;  educação inclusiva;  educação e
vulnerabilidade social, transtornos de aprendizagem ou deficiência.

A UFBA poderá enviar até quatro estudantes por ano. 

Como participar

O candidato que quiser participar do programa de mobilidade internacional “Research-
tandem”  deverá  se  inscrever  no  processo  de  seleção  através  do  seguinte  email:
researchtandem@gmail.com. Serão solicitadas algumas informações e a redação de
uma carta de interesse de, no máximo, uma lauda sobre a sua motivação em participar do
programa, indicando, inclusive, se gostaria de viajar ou apenas ser o anfitrião no Brasil.
No formulário online, o candidato deverá indicar o país/universidade com a qual gostaria
de colaborar (Noruega ou China). Vale salientar que a comissão avaliará as condições da
proposta de cada candidato e julgará a viabilidade da mobilidade no país/universidade
indicada no seu formulário. Essa viabilidade dependerá da disponibilidade de estudantes
anfitriões para a formação de duplas para trabalhar em parceria no plano de pesquisa no
país estrangeiro. O candidato deve anexar o seu comprovante de matrícula da graduação
ou do mestrado, além de uma declaração do seu colegiado informando a sua vinculação
ao curso. Além disso, será solicitado o comprovante de proficiência em inglês (certificado
de conclusão de curso de língua inglesa), pois este será o idioma requerido em todas as
atividades desenvolvidas durante a realização da pesquisa.

Cada estudante selecionado providenciar passaporte até a data da viagem (com data de
validade superior a 6 meses) e estar devidamente vacinado contra a Covid-19 (3 doses da
vacina serão requeridas pelo país anfitrião).

 Período da mobilidade

 - De Janeiro a abril de 2023  

Período do “Acelerator” (para elaboração do artigo científico)

- Abril de 2023   

Seminário de preparação (seminário online) 

-Novembro –Dezembro de 2022. 



Nesse  seminário  virtual  serão  elaborados  os  planos  de  pesquisa  e  o  cronograma  de
atividades que serão desenvolvidas em dupla durante o período de mobilidade estudantil.
As duplas serão formadas a partir de interesses temáticos comuns. Vale salientar que os
planos de pesquisa deverão estar relacionados a temas educacionais, tais como: educação
e  diversidade;  educação  inclusiva;  educação  e  vulnerabilidade  social,  transtornos  de
aprendizagem, pessoas com deficiência.

O  seminário  de  preparação  contará  com  a  participação  de  todos  os  candidatos
selecionados e os professores que integram o programa, além da comissão organizadora.
Esse seminário será realizado em língua inglesa e acontecerá no formato online. Cada
estudante selecionado receberá o link de acesso à sala virtual.

Período de inscrição

- De 01 de julho a 27 de agosto de 2022. 

Todos os candidatos deverão preencher formulário e enviar uma cópia para o seguinte
email:   researchtandem@gmail.com  Além  disso,  devem  anexar  os  seguintes
documentos:   Currículo  lattes,  Histórico  escolar,  Carta  de  interesse  (até  01  lauda),
Comprovante  de  matrícula  do  curso  de  graduação  ou  de  mestrado  nas  áreas  da
Psicologia, Educação e Humanidades, Declaração do Colegiado de curso (informando a
sua vinculação e o semestre no qual está atualmente), comprovante de vacina contra a
Covid-19 (3 doses) e o certificado de proficiência em língua inglesa.

A comissão organizadora enviará uma mensagem por email para os candidatos inscritos
indicando o horário de cada entrevista e o link de acesso à sala virtual.

Apresentação do Programa para estudantes interessados 

A comissão fará uma breve apresentação prévia do programa Research-Tandem para
eventuais  interessados  no  dia  19/8  (sexta-feira)  às  14h  (link  de  acesso:
https://us06web.zoom.us/j/8477003564)

Cronograma

Inscrição no processo seletivo para o 
programa de mobilidade (através do 
seguinte email: 
researchtandem@gmail.com

De 01 de julho a 27 de agosto de 2022

Realização de Entrevistas (online) 

O cronograma de entrevistas e o link da
sala será enviado, por email, para todos os
inscritos.

03 de setembro de 2022 (sábado)

Resultado da seleção (publicado na página
do PPGPSI) 05 de setembro de 2022

Envio  de  documentação  para  a
Universidade de Oslo

15 de outubro 2022

Seminário preparatório (seminário online)
para  a  implementação  da  mobilidade
internacional 

Novembro de 2022

Período da mobilidade Janeiro a abril de 2023

https://us06web.zoom.us/j/8477003564


Período  do  Seminário  “Acelerator”
(seminário para elaboração do artigo)

Abril de 2023

Submissão  do  artigo  a  um  periódico
indicado pelos orientadores

Agosto de 2023

Equipe Responsável:

Prof. Dr. Luca Tateo (Coordenador Geral do Programa e Professor da University of Oslo/Norway)

Profa. Dra. Virgínia Dazzani (Colaboradora do Programa, Professora do Programa de Pós-graduação em
Psicologia e representante na UFBA)

Profa. Dra Pina Marsico (Colaboradora do Programa, Professora do Programa de Pós-graduação em
Psicologia da UFBA)


