
 

 
EDITAL N° 03 /2017 - MESTRADO EM ESTUDOS CULTURAIS 

CONTEMPORÂNEOS 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DOCENTES 

 
 
A Coordenadora do Programa de Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos, 
áreas de concentração: Cultura e Interdisciplinaridade e Cultura e Tecnologia  da  
Universidade Fumec, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que, sob 
as normas do presente Edital e em conformidade com as normas do Regulamento do 
Estágio de Docência, será realizada a seleção de 05 (cinco) estagiários docentes do 
Programa de Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos para atuar no 
Programa de Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos, nos Cursos de 
Graduação da Universidade Fumec (Núcleos de Disciplinas dos Cursos),conforme 
termos e condições a seguir especificadas: 
  
1  DAS VAGAS PARA ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 
 

1.1 Estão abertas, para atividades no 1º Semestre de 2018, 05 (cinco) vagas para 
Estagiário Docente, para atuar junto aos Núcleos de Disciplinas dos cursos de 
graduação da Universidade Fumec.  

 
1.2  O Estágio de Docência é disciplina optativa do Programa de Mestrado em 

Estudos Culturais Contemporâneos. 
1.3  Os créditos obtidos nesta disciplina serão inscritos no curriculum escolar do 

mestrando, mas não poderão ser utilizados para a integralização dos créditos 
para a conclusão do curso de Mestrado em Estudos Culturais 
Contemporâneos. 

1.4  Ao fazer a inscrição, o candidato deve estar ciente do Regulamento do Estágio 
de Docência, que é parte integrante deste Edital. 

1.5  São normas, direitos e deveres do estagiário de docência: 
1.5.1 A matrícula e a realização do estágio docente não acarretam nenhum 

custo adicional ao estagiário; 
1.5.2 As atividades do estagiário docente deverão relacionar-se a uma das 

linhas do Curso de Pós-Graduação stricto sensu em Estudos Culturais 

Contemporâneos da Universidade Fumec; 
1.5.3  O estagiário docente deverá dedicar no mínimo 2 (duas) horas e no 

máximo 8 (oito) horas semanais, durante todo o semestre letivo, à 
atividade de estágio docente.  

1.5.4 A carga horária de dedicação equivale à contagem de créditos e terá a 
seguinte correspondência: 



 

                2 horas semanais = 1 crédito; 
                     4 horas semanais = 2 créditos; 
                     6 horas semanais = 3 créditos; 
                     8 horas semanais = 4 créditos; 
 
1.6 O estagiário que cumprir 8 (oito) horas semanais de atividades durante um 
semestre letivo não poderá realizar estágio docente nos semestres letivos seguintes. 
 
2  DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1 Poderão inscrever-se no processo seletivo mestrandos regularmente 

matriculados no Programa de Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos da 
Universidade Fumec; 
 
2.2 As inscrições estarão abertas de 26 de fevereiro a 02 de março de 2018, na 
Secretaria do Programa, no horário de 9h às 20h, e deverão ser feitas em formulário 
próprio. 
 
2.2.1 O formulário de inscrição, disponível na Secretaria do Programa, deverá ser 

assinado pelo próprio candidato e protocolizado nos dias e horários 
especificados no item 2.2 deste Edital. 
 

2.2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá indicar a opção de carga horária que 
pretende cumprir, conforme o ítem 1.5.4 deste edital.  
 

2.3 O candidato deve juntar ao requerimento de inscrição os seguintes documentos: 
a) Curriculum extraído da Plataforma Lattes/CNPq atualizado; b) histórico simples do 
mestrado; c) aquiescência, por escrito, do professor orientador, se designado; d) texto 
contendo a justificativa do interesse em participar da atividade de Estágio de 
Docência (máximo 2500 caracteres com espaço); 
 
2.4 Dar-se-á publicidade, no quadro de avisos do Programa, dos candidatos inscritos, 

às 19hs, do dia 05 de março de 2018; 
 

 
3 DA SELEÇÃO  
 
3.1 A seleção será feita pelo colegiado do Programa de Mestrado em Estudos 

Culturais Contemporâneos, com base na documentação apresentada.  
3.2  Atendido o requisito do Item 2.1 deste Edital, os critérios e a pontuação para 

efeito de seleção dos estagiários serão os seguintes: 



 

 
I - Justificativa do interesse em participar da atividade de Estágio de docência;  
(30 pontos). 
II - Experiência com monitoria, pesquisa ou extensão na graduação (30 pontos); 
III – Publicações ou participação em congressos e seminários (20 pontos); 
IV - Classificação nos processos seletivos do Programa de Mestrado em Estudos 
Culturais Contemporâneos (20 pontos); 
 

3.3 A comissão examinadora da seleção poderá, diante da documentação 
apresentada, realizar entrevista pessoal com os candidatos, que serão avisados com 
no mínimo 24 horas de antecedência, no e-mail informado no formulário de inscrição. 
 
3.4 Os candidatos serão classificados conforme pontuação obtida.  
 
3.5 O resultado da seleção será divulgado e afixado no quadro do Programa no dia 08 
de março de 2018, a partir das 18hs; 
 
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1 Os candidatos selecionados deverão reportar-se ao Professor Supervisor do 
Estágio da(s) unidade(s) de ensino em que atuarem, designado(s) pela Coordenação 
do Mestrado em Estudos Culturais Contemporâneos. 
 
4.2 No encerramento de cada semestre letivo, conforme o calendário da Universidade 
Fumec, o estagiário docente encaminhará à Coordenação e à Secretaria do Mestrado 
em Estudos Culturais Contemporâneos o resultado da avaliação do Estágio, feita pelo 
Professor Supervisor designado, para fins de lançamento dos créditos obtidos e 
certificação da atividade. 

 
4.3  Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós- 

Graduação Stricto Sensu em Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade 

Fumec. 
 

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2018. 
 

 
Professora Astréia Soares 

Coordenadora do Programa de Mestrado em Estudos Culturais 
Contemporâneos da Universidade Fumec 

 


