Chamada para Estágio Docente - 2021.1
Prorrogação de inscrições até 17/02/2021

CAPES PRINT - Projeto “Ciência de Dados nas Ciências Sociais”
O projeto institucional “Ciência de Dados nas Ciências Sociais” do Programa de
Internacionalização Capes PrInt, coordenado pelo Professor Celso Castro, em conjunto com a
coordenação de ensino de Graduação e da coordenação de ensino de Pós-graduação, abre duas
vagas para estágio docência em formato remoto, conforme segue:
1. "Introdução a Métodos Computacionais para Ciências Sociais: Comunicação Política e
Mídias Sociais", oferecida pelo Dr. Tiago Ventura (venturat@umd.edu) - 2 vagas
O Estágio em Docência caracteriza-se como um conjunto de atividades relacionadas à prática
docente no âmbito da Escola de Ciências Sociais FGV CPDOC e é destinado a alunas e alunos
matriculados no Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais (Mestrado e
Doutorado acadêmicos) e no Programa de Pós-Graduação em Bens Culturais e Projetos Sociais
(Mestrado e Doutorado profissionais).
O Estágio em Docência visa a contribuir para a formação profissional, no geral, e para a formação
como docente do Ensino Superior, em específico. Ele envolve preparação e prática pedagógicas
de um curso a ser ofertado na graduação em Ciências Sociais da FGV, incluindo aprimoramento
didático e inovação no processo educativo, sob supervisão de seu professor orientador e do
professor da disciplina do curso de graduação em Ciências Sociais.
A disciplina listada acima abre uma vaga para estágio com ênfase em “métodos
computacionais”, ou seja, no ensino de linguagem de programação, técnicas e fluxos de
trabalho para coletar e analisar dados, e uma vaga para estágio com ênfase em “literacia
digital”, ou seja, na capacitação em relação ao uso de tecnologias digitais para encontrar, avaliar
e compor informações claras, por meio da escrita e de outras mídias em plataformas digitais, de
forma ética, acessível e útil.
O Estágio Docência poderá contemplar uma diversidade de formatos, que deverão ser acordados
entre o(a) professor(a) supervisor(a) responsável pela disciplina e o(a) orientando(a). Entre as

atividades possíveis recomendadas, destacam-se: auxílio na elaboração do programa, auxílio na
correção de atividades realizadas em classe, atendimento aos discentes de graduação que
necessitem de ajudas com dúvidas e trabalhos, apresentação de aulas específicas, levantamento
de material secundário utilizado pelo docente no planejamento de aulas. O estagiário não pode
substituir o professor no oferecimento da disciplina. Todas as atividades serão online.
Ao final do estágio, o(a) aluno(a) deve elaborar relatório final do estágio, com a descrição das
atividades realizadas. O prazo para a entrega do relatório coincidirá com o fim do calendário
acadêmico do semestre em questão.
Cabe aos interessados, com a ciência e aprovação do(a) docente orientador(a), solicitar a
participação na atividade de Estágio em Docência no âmbito do Capes PrInt, enviando um e-mail
para o professor da disciplina até o dia 17/02/2021. O e-mail deve indicar:
a. Assunto: Candidatura CAPES PRINT - Estágio Docente - 2021.1
b. No corpo da mensagem:
i.
Link para o currículo Lattes;
ii.
Declarar que o(a) docente orientador(a) está ciente e de acordo com a
candidatura;
iii.
Um a dois parágrafos de apresentação do interesse, sinalizando o grau de
familiaridade com métodos de pesquisa e de interesse nas ênfases listadas acima.
O professor responsável pela disciplina entrará em contato com os(a) inscritos(a) para realizar a
seleção para o estágio, conforme o número de vagas disponíveis. O preenchimento das vagas
não é obrigatório. O resultado da seleção será comunicado a todos os inscritos por e-mail e o
nome dos aprovados será publicado no Portal CPDOC até 23/02/2021.
O Estágio em Docência terá a carga horária equivalente à da disciplina de referência e terá
duração de um semestre, com 4 (quatro) horas semanais em sala de aula. Para mais informações
sobre a regulamentação do Estágio Docência na FGV CPDOC, consultar:
http://cpdoc.fgv.br/pos/mad/estrutura-curricular.
Ao término do período de estágio, o(a) orientando(a) envia seu relatório final para o(a)
professor(a) supervisor(a) responsável pela disciplina, que atesta e avalia a participação do(a)
pós-graduando(a) nas atividades e envia parecer ao coordenador projeto Capes PrInt. O
coordenador do projeto Capes PrInt emite declaração de participação e toma medidas cabíveis
para a contabilização de créditos.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2020.

