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CHAMADA PARA COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA - Iniciação à Divulgação Científica 

Esta chamada para colaboração voluntária faz parte de uma iniciativa piloto do projeto “Ciência de 

Dados nas Ciências Sociais”, do programa de internacionalização Capes-PrInt, com o objetivo de 

integrar pós-graduação e graduação na execução de um projeto de Iniciação à Divulgação Científica 

na área de História da Historiografia, Estudos de Gênero e de Sexualidade, e Humanidades Digitais. 

Uma etapa fundamental do trabalho de pesquisa acadêmica de excelência é a da apresentação e 

disseminação dos seus resultados e produtos. Seguindo padrões internacionais, este projeto de 6 

meses visa treinar a capacidade de comunicação para públicos diversos e a produção de diferentes 

tipos de materiais com os resultados da pesquisa. 

Será conferido certificado, com carga horária de 10h de dedicação por semana, sendo o período de 

01/09/2022 a 31/03/2023 compreendido por 30 semanas, totalizando Iniciação à Divulgação Científica 

de 300h. 

 

Perfil desejado e período das atividades 

Estudantes de graduação em História, Ciências Sociais, Ciência da Computação, Tecnologia da 

Informação, Comunicação Social, Design Gráfico e áreas correlatas, com disponibilidade para 

dedicação voluntária de 10h semanais para atividades remotas de divulgação científica durante 6 

meses (setembro de 2022 a março de 2023). 

 

Orientação 

Ronald Canabarro, mestre em História Regional (UPF), doutorando no Programa de Pós-Graduação 

em História, Política e Bens Culturais da FGV CPDOC, com tese de doutorado intitulada "História 

Transviada: historiografia das dissidências sexuais e desobediências de gênero no Brasil - 1994-

2020", orientada pela professora Silvia Monnerat. Recebeu bolsa de Doutorado-Sanduíche CAPES 

Print para realizar a pesquisa "História Transviada: historiografia das dissidências sexuais e 

desobediências de gênero no Brasil - 1994-2020", no âmbito do projeto “Ciência de Dados nas Ciências 

Sociais”, ao longo de seis meses (de outubro de 2021 a março de 2022), na Universidad de Los Andes 

(Uniandes), em Bogotá, Colômbia, sob a orientação da professora Maria José Afanador Llach.  

 

Descrição das vagas (03) 

As principais atividades previstas incluem apoio a/ao: 

1. Identificação de públicos de interesse para a pesquisa; 

2. Criação de estratégias diferenciadas de comunicação; 

3. Redação de textos de divulgação científica; 

4. Criação de postagens para as redes sociais, a partir de interfaces web gratuitas de desenho 

gráfico; 

5. Edição básica de vídeos para as redes sociais; 

6. Gerenciamento de redes sociais (Youtube e Instagram); 



  

 
 

2 
 

7. Criação de scripts de automação, formato RPA; 

Obs.: ao se inscrever favor indicar quais dessas atividades se encaixam em seu perfil. 

 

 Competências necessárias: 

• Excelente redação; 

• Iniciativa, organização, bom gerenciamento de tempo; 

• Responsabilidade na execução de tarefas e projetos; 

• Capacidade de colaboração para trabalho em equipe; 

• Conhecimento intermediário do pacote Office (Excel e Word, principalmente) 

 

Competências desejadas: 

• Bom conhecimento das principais mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, etc); 

• Habilidades em programação Python e/ou outras linguagens; 

• Noções básicas de edição de vídeos usando softwares gratuitos e de acesso aberto 

(principalmente); 

• Criação e design de peças para postagens nas redes sociais. 

 

Inscrições, prazo e processo seletivo: 

• Inscrições: enviar currículo (CV ou Lattes) e um parágrafo resumindo seu interesse para o e-

mail ronaldcanabarro@gmail.com. 

• Prazo de inscrições: de 12 a 21/08/2022. 

• Processo seletivo: de 22 a 26/08/2022. 

• Resultado final: 29/08/2022. 

• Início das atividades: 05/09/2022 
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