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FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

II SEMANA DE INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DO CPDOC 

 

O Diretório Acadêmico de História e Ciências Sociais Carlos Eduardo Sarmento 

(DAHCS) e o Comitê Organizador da Semana de Integração dos Alunos do CPDOC, da 

Fundação Getulio Vargas, tem o prazer de anunciar a II Semana de Integração dos 

Alunos do CPDOC. O evento tem como objetivo: 

- promover a integração entre os alunos dos seguimentos da graduação em 

Ciências Sociais e História, dos mestrados e dos doutorados do CPDOC; 

- apresentar o Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens 

Culturais (PPHPBC) do CPDOC aos alunos de graduação; 

- discutir temáticas de pesquisa que possam ser de interesse dos estudantes que 

compõem o departamento; 

- auxiliar os alunos da graduação a preparar-se para ingressar em programas de 

pós-graduação, debatendo o processo seletivo; 

- oferecer uma Oficina de Escrita de Projeto tendo em vista alguma seleção de 

mestrado para os alunos da graduação, ministrada pelos alunos da pós- 

graduação; 

- proporcionar um espaço para apresentar e discutir trabalhos de conclusão de 

curso elaborados pelos alunos de graduação dos cursos de História e Ciências 

Sociais, disseminando as pesquisas feitas dentro das duas áreas para toda a 

comunidade acadêmica. 

 

A II Semana de Integração dos Alunos do CPDOC ocorrerá em formato 

virrtual entre os dias 13 de abril de 2021 e 16 de abril de 2021. Nesta semana, ocorrerão 

diversas atividades (palestras, mesas e oficinas – vide anexo 2) entre alunos e alunas de 

todos os seguimentos de ensino do CPDOC. O objetivo do evento é a realização de uma 

Oficina de Escrita de Projeto, palestras e a apresentação de trabalhos de conclusão de 

curso. 
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Abaixo segue o Edital para inscrição e para a participação na Oficina de Escrita 

de Projeto. 

 

1. DA INSCRIÇÃO NA SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA 

Todos os alunos que desejem participar devem fazer a sua inscrição entre os dias 01 e 12 

de abril de 2021. Essa modalidade de inscrição é para quem vai submeter projetos, 

participar como ouvinte, nas oficinas ou debatedor em uma das mesas. 

 

2. DA SUBMISSÃO DE PROJETOS NA OFICINA DE ESCRITA DE PROJETO 

2.1. Envio dos projetos 

Aqueles que estiverem interessados em ter seus projetos debatidos juntos aos alunos da 

pós-graduação deverão enviá-los em formato PDF para o e-mail 

alunos.cpdoc@gmail.com com o assunto “Semana de Integração – Projeto” 

É necessário que o aluno ou a aluna seja discente cursando a partir do 5º  período da 

graduação, ou já estejam formados, mais ainda não tenham sido aceitos em um 

programa de pós-graduação. O objetivo da oficina é ajudar aqueles que estejam 

interessados e tenham condições burocráticas de submeter os seus projetos para algum 

processo seletivo em breve. 

 

2.2. Das Normas do Trabalho 

2.2.1. Quero submeter meu projeto 

Seguindo o padrão estabelecido pelo programa de pós-graduação do CPDOC (PPHPBC), 

o projeto deverá ter a seguinte formatação: espaço entre linhas: 1,5; Fonte: Times New 

Roman; Tamanho da fonte: 12; Margens: 2,5; Papel: A4; Máximo de páginas: 15. O texto 

deverá ser claro, contendo os elementos necessários à compreensão dos interesses do(a) 

candidato (a), deixando evidente as seguintes dimensões: objeto de pesquisa; objetivos; 

justificativa; metodologia; quadro teórico; bibliografia.  

2.2.2. Quero submeter meu pré-projeto: 

Proposta de pré-projeto em arquivo pdf com no máximo dez páginas (Times 12, espaço 

1,5, justificado) contendo: tema ou objeto de pesquisa que pretende desenvolver, 
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mailto:alunos.cpdoc@gmail.com


3  

mencionando as questões, as fontes e/ou bibliografia com que pretende trabalhar. 

 

2.3. Dos debatedores 

Os alunos debatedores dos projetos serão alunos da pós-graduação do CPDOC. Eles 

comentarão os textos e farão as sugestões que julgarem pertinentes. 

 

2.4. Do funcionamento da Oficina 

A Oficina de Escrita de Projeto ocorrerá no dia 16 de abril de 2021 (sexta-feira), entre as 

14h e 16h, em seção única onde todos os projetos serão comentados e discutidos. 

 

2.5. Da Comissão Avaliadora 

A Comissão Avaliadora dos projetos recebidos, composta por alunos da pós-graduação, 

alunos da graduação e um professor. da Fundação Getúlio Vargas. Nenhum membro da 

Comissão estará habilitado a avaliar o próprio trabalho, a fim de garantir a neutralidade 

do processo. 

 

2.6. Das Datas e Prazos 

As propostas de projetos a serem debatidos na Oficina deverão ser enviados até o dia 09 

de abril de 2021 (sexta-feira). 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. Os casos omissos e situações não previstas neste edital serão resolvidas pelo 

DAHCS ou pelo Comité Organizador da Semana de Integração. 

 

Atenciosamente, 

Diretório Acadêmico de História e Ciências Sociais Carlos Eduardo Sarmento 

Comitê Organizador da Semana de Integração dos Alunos do CPDOC 



4  

ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA 

Lançamento do edital 01 de abril de 2021 

Divulgação da programação do evento 01 de abril de 2021 

Envio de proposta de projeto para a 

Oficina de Escrita de Projeto 
01 de abril a 09 de abril de 2021 

Divulgação dos projetos selecionados 

para a Oficina de Escrita de Projeto 
11 de abril de 2021 

Inscrição no evento (para recebeimento 

dos links das palestras na Semana de 

Integração). 

01 de abril a 12 de abril de 2021 

Evento 13 de abril a 16 de abril de 2021 
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ANEXO II – PROGRAMAÇÃO: 

 

13 de Abril (terça-feira) – Pesquisas na Pandemia 

10:00h às 11:00h – Palestra de abertura com a Profa. Letícia Cesarino (UFSC) 

11:00h às 12:30h – Mesa - TCC E PANDEMIA: RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA: 

• Participantes vão fazer individualmente uma explanação sobre seu TCC destacando 

assunto, contrastes que sentiu na realização antes/depois aulas remotas e 

dificuldades/facilidades que enfrentou. 

14:00h às 16:00h – Mesa – RELATOS DE PESQUISA NA PANDEMIA: 

• Participantes relatam a sua experiência e apresentam a forma como conduziram as suas 

pesquisa na pandemia coemntando expectativa X resultados. 

18:30h às 20:30h – Oficina  – PRÁTICAS DE PESQUISAS POSSÍVEIS EM AMBIENTE 

DIGITAL 

• Durante esta oficina vamos conhecer, conceitos,  técnicas e caminhos para pesquisar o 

universo digital. 

 

14 de Abril (quarta-feira) – Mulheres na Academia 

10:00h às 11:00h – Palestra de abertura com a Profa. Jaqueline de Jesus 

11:00h às 12:30h – Mesa - MATERNIDADE E ACADEMIA: 

• Participantes relatam sua experiência de conceber e/ou cuidar dos filhos em paralelo a 

sua carreira acadêmica. 

14:00h às 16:00h – Mesa – RELATOS DE MULHERES NA ACADEMIA: 

• Participantes – vão relatar as suas experiências  pela ótica de seu gênero na  academia, 

sendo o relato aberto para o assunto que julgar importante (como exemplo - sexismo, 

machismo, apoio, benefícios...) de sua experiência acadêmica. 

18:30h às 20:30h – Oficina  – METODOLOGIA E PESQUISA DE CAMPO: PRÁTICAS 

• Vamos conhecer um pouco da vivência prática de estar no campo e os encontros e 

desencontros com as metodologias previstas nos projetos. 
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15 de Abril (quinta-feira) – Pesquisa Decolonial 

10:00h às 11:00h – Palestra de abertura com a doutoranda Amanda Lemos (CPDOC/FGV) 

11:00h às 12:30h – Mesa - NOVAS EPISTEMOLOGIAS: POR UMA PERSPECTIVA 

DECOLONIAL DE VER O MUNDO 

• As convidadas farão uma exposição sobre a decolonialidade na construção do 

conhecimento, ao passo de trazer a perspectiva afro-brasileira e indígena para o debate. 

14:00h às 16:00h – Mesa – BASTIDORES ACADÊMICOS: O QUE ACONTECE POR TRÁS DAS 

PESQUISAS DECOLONIAIS?: 

Relatos de alunos afro-brasileiros e indígenas da graduação e da pós. 

• Os participantes farão uma exposição do processo de pesquisa de seus trabalhos na área 

da decolonialidade, bem como suas experiências enquanto afro-brasileiros e indígenas 

no ambiente acadêmico. 

18:30h às 20:30h – Oficina  – CONSTRUÇÃO DE BIOGRAFIAS DOS SILENCIADOS 

 

16 de Abril (sexta-feira) – Pesquisa na Academia 

10:00h às 11:00h – Palestra de abertura com o Prof. Celso Castro (CPDOC/FGV) 

11:00h às 12:30h – Mesa - PLÁGIO NOSSO DE CADA DIA: COMO EVITAR 

• Os participantes vão falar de sua experiência com o plágio e de como tentam evitar que 

isso aconteça em seus trabalhos. 

14:00h às 16:00h – Mesa – DISCUSSÃO DE PROJETOS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO: 

• Os participantes inscritos com projetos vão receber uma apreciação com sugestões 

sobre o seu projeto e viabilidade de realização. 

18:30h às 20:30h – Oficina  – ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

 

 


