
Edital nº 07/2017 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS EM DOCÊNCIA 

PARA O 2º SEMESTRE DE 2017 

 

 

O Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, PPGRI faz saber aos interessados que, nos termos da Resolução 

nº 11/2009 do Conselho Universitário, da Resolução Nº 3 do Colegiado do PPGRI, de 

27/11/2014, e do Cap. 6 do Projeto Pedagógico do Curso de Relações Internacionais, 

encontram-se abertas as inscrições para o Processo de Seleção Específica destinado ao 

provimento de Estagiários em Docência para atuação junto ao Departamento de Relações 

Internacionais, conforme abaixo discriminado. 

 

1- Do número de vagas 

1.1 Estão abertas 2 (duas) vagas, para orientação de Trabalho em Conclusão de Curso da 

Graduação em Relações Internacionais, observando-se o disposto na Resolução nº 11/2009 

para o número de 12 (doze) de horas semanais de trabalho; 

 

1.2 Os candidatos aprovados no processo seletivo serão classificados de acordo com os 

resultados obtidos e efetivados em suas funções, a serem desempenhadas de setembro a 

dezembro de 2017. 

 

2- Condições para participar do processo de seleção 

 

2.1 As inscrições poderão ser feitas por alunos regularmente matriculados no Programa de 

Pós-Graduação em Relações Internacionais e demais Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu da Área de Ciências Sociais ou afins em oferta na Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais; 

 

2.2 Para se habilitar ao Processo de Seleção Específica é desejável que os alunos sejam  

recomendados, por escrito, por dois (2) professores que para eles tenham lecionado em 

qualquer instituição de ensino superior, atestando a sua competência para o exercício da 

atividade, objeto do processo de seleção. 

 

2.3 Os candidatos deverão ter a defesa de sua dissertação ou tese prevista para um prazo 

maior de 12 (doze) meses, contados a partir da data de término do processo de seleção dos 

Estagiários em Docência; 

 

2.4 Os candidatos deverão ter disponibilidade para se dedicar a 12 (doze) horas de trabalho 

por semana, para o exercício das funções previstas no item 3 deste Edital, no momento da 

sua contratação; 

 

 

 

 

 



3- Funções a serem desempenhadas pelo Estagiário em Docência 

3.1 O Estagiário em Docência, obedecido ao previsto na Resolução nº 011/2009 do 

Conselho Universitário, na Resolução Nº 03/2015, do Colegiado do PPGRI, e no Projeto 

Pedagógico do Curso, e sob a supervisão de um professor designado pelo Colegiado de 

Coordenação Didática do Curso de Graduação em Relações Internacionais, deverá exercer 

as seguintes funções: 

 

1. Acompanhar, por meio de reuniões regulares e presenciais, semanais e 

previamente agendadas de comum acordo com o orientando, todo o processo de 

investigação desenvolvido pelo aluno de graduação durante a execução do Trabalho 

de Conclusão de Curso; 

 

2. Submeter à apreciação e aprovação do Supervisor, o cronograma semestral das 

atividades de orientação e os procedimentos a serem empregados na orientação do 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

 

3. Reportar-se periodicamente ao Supervisor, ou em datas previamente por ele 

determinadas, para análise e avaliação do processo de Orientação; 

 

4. Acompanhar e orientar a elaboração do plano de trabalho e a estrutura geral da 

monografia – capítulos, conteúdo dos capítulos, coleta e análise de dados etc. –, 

submetê-los ao Supervisor e, após sua aprovação, efetivá-los no processo de 

orientação; 

 

5. Fornecer, com aprovação do respectivo supervisor, auxílio teórico e 

metodológico pertinente à execução do Trabalho de Conclusão de Curso nos termos 

de sua formulação; 

 

6. Sugerir, nos casos em que se fizer necessário, bibliografia pertinente acerca do 

tema de pesquisa, bem como avaliar aquela levantada e utilizada pelo orientando; 

 

7. Determinar as tarefas e as atividades a serem executadas pelo orientando em 

termos do processo de investigação; 

 

8. Avaliar as tarefas e atividades desempenhadas pelo orientando e submeter o 

processo de avaliação à ciência e aprovação do Supervisor; 

 

9. Corrigir e avaliar, com acompanhamento e aprovação do Supervisor, os textos e o 

material produzido pelo orientando; 

 

10. Participar dos Seminários de Monografia durante o primeiro semestre de 

execução do Trabalho de Conclusão de Curso; 



 

11. Participar do processo de avaliação do orientando na execução do Trabalho de 

Conclusão de Curso fornecendo ao supervisor subsídios acerca de seu desempenho 

durante o processo de orientação; 

 

12. Participar, quando do impedimento do Supervisor e/ou por sua delegação, da 

Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

3.2. O Estagiário em Docência, além das atribuições assinaladas, poderá desempenhar 

outras funções que vierem a ser a ele designadas pelo Colegiado de Coordenação Didática 

do Curso de Relações Internacionais, desde que as atribuições estejam previstas na 

Resolução nº 011/2009. 

 

3.3 Conforme o disposto na Resolução nº 011/2009 é vedado ao Estagiário em Docência o 

exercício regular do magistério de disciplinas curriculares ou o desempenho de funções e 

atribuições privativas do quadro de professores da Carreira Docente. 

 

3.4. Ao Estagiário em Docência é obrigatória a matricula na disciplina Estágio em 

Docência, ofertada regularmente pelo PPGRI, sendo igualmente obrigatória a presença e 

participação nas atividades realizadas no âmbito dessa disciplina. 

 

4- Do valor da Bolsa do Estagiário em Docência 

4.1 A remuneração a ser paga ao Estagiário em Docência, para 12 (doze) horas de trabalho 

semanal, corresponde a noventa por cento (90%) do valor da bolsa de mestrado da CAPES. 

 

4.2 Findo o período de contratação ou esgotado o tempo máximo de 2 (dois) anos, o 

contrato de Estágio em Docência será extinto. 

   

4.3 O Estágio em Docência não configura vínculo empregatício entre a Universidade e 

aquele contratado para o exercício de suas atribuições. 

 

5- Datas e documentos necessários para inscrição no processo seletivo 

5.1 Os candidatos deverão comunicar por email seu interesse à secretaria do PPGRI até o 

dia 19 de setembro de 2017, pela manhã.  

 

5.1 Os candidatos deverão apresentar, no momento da entrevista, os seguintes documentos: 

 

 Comprovante de ser aluno regular de um curso de pós-graduação stricto sensu da 

PUC Minas – matrícula ou pré-matrícula; 

 Comprovante da previsão de defesa de dissertação ou tese, conforme item 2.2 do 

presente Edital; 



 Curriculum Vitae; 

 Histórico Escolar da Pós-Graduação; 

 Cartas de recomendação nos termos do item 2.2 do presente Edital (facultativo); 

 Formulário de inscrição preenchido e assinado, fornecido pela própria Secretaria do 

Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais. 

 

6 - Processo de seleção e divulgação de resultados 

6.1 Os candidatos serão selecionados a partir da análise do Curriculum Vitae, do Histórico 

Escolar e de uma entrevista com professores nos termos da Resolução nº 011/2009. 

 

6.2 As entrevistas serão realizadas no dia 19 de setembro de 2017, entre 14:00 e 16:00 

horas, na sala de reuniões do Prédio Redentoristas.  

 

6.3 A lista com os alunos aprovados será fixada nas Secretarias do Curso de Graduação e 

do Programa em Relações Internacionais e divulgada no site do PPGRI no dia 18 de 

setembro de 2017 a partir das 16h00min. 

 

6.4. A lista dos candidatos aprovados será divulgada por ordem de classificação. Em 

hipótese alguma haverá divulgação de nota dos candidatos selecionados. 

 

6.5. Serão chamados os candidatos aprovados até o preenchimento do número de vagas 

disponíveis. 

 

6.6. A contratação do candidato selecionado estará condicionada à efetivação da sua 

matrícula no curso de pós-graduação ao qual está ligado. 

 

 

Professor Javier Alberto Vadell 

Coordenador do Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais 


