FERRAMENTAS BÁSICAS DE REDAÇÃO ACADÊMICA EM INGLÊS
AGOSTO-SETEMBRO DE 2022
Compartilhar conhecimento com a comunidade global é fundamental. Para auxiliar com a
redação de trabalhos, voltamos a oferecer o curso Writing I (ferramentas básicas de redação acadêmica
em inglês), novamente à distância.
As inscrições gratuitas para os cursos de Redação (Writing I) podem ser feitas com:
cristina.borbatrad@usp.br até 05 de agosto (vagas limitadas, esgotam-se logo).
Curso de ferramentas básicas de redação acadêmica em inglês/ Writing I
8 sessões: de 08 de agosto a 26 de setembro, às segundas-feiras, das 9h00 às 12h00.

Favor preencher o formulário (com maiúsculas e minúsculas, Arial 9) e enviar uma nova
mensagem (não responder ou encaminhar mensagem prévia) para cristina.borba@usp.br. De outra
forma, a inscrição será ignorada.
Please fill in the form below (using capital and small letters, Arial 9) and send it in a new message
(do not respond to or forward a previous message) to cristina.borba@usp.br; otherwise, the
application will be ignored
Dept Stat email
Advisor
Name
us.*
ex. Jane Doe
PIM M3
jane.doe@usp.br
John Doe

advisor’s e-mail: ex. john.doe@usp.br

A confirmação da inscrição e as orientações serão enviadas até 05 de agosto através do e-mail dos
participantes. Aconselhamos verificar a caixa de Spam. Observamos que as vagas costumam ser
ocupadas rapidamente.
Confirmation and instructions will be sent by March 5 to the participants’ email. You are advised to check
your Spam box. Note that the limited places are filled quickly.
Maiores informações com / For further information, contact cristina.borba@usp.br.

March - April
Writing I

Monday 9h00 to 12h00

(every week)

from August 08 to September 26

Usar só a sigla: M1 (terminando mestrado), M2 (completando créditos do mestrado), M3 (iniciando o mestrado)
D1 (terminando o doutorado), D2 (completando créditos do doutorado), D3 (iniciando o doutorado)
PD (pós-doc) e FM (faculty member/professor)
*
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