CHAMADA DOCENTES 2019-2020
FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (Flacso)

CADASTRO DE DOCENTES-ORIENTADORES

A Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) torna pública, para conhecimento
dos(as) interessados(as), a abertura de inscrições para a composição de cadastro de
docentes-orientadores para a Maestría Estado, Gobierno y Políticas Públicas que venham a
atuar nos cursos a distância como docentes e orientadores em trabalho de conclusão de
curso e dissertação dos alunos regularmente matriculados em cursos da instituição. A
atividade de orientação ocorrerá no período de fevereiro de 2020 a junho de 2021, e poderá
ser realizada a distância, com exceção da Banca de Defesa, que deverá obrigatoriamente ser
acompanhada presencialmente pelo orientador na turma da cidade-polo selecionada por ele
(Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Salvador/BA). O cadastro visa a formação de banco de
currículos reserva, não havendo garantia de contratação para aqueles que realizarem o
cadastro.
O cadastro destina-se aos interessados(as) que possuam titulação mínima de mestrado
(stricto sensu), experiência e interesse nos temas que a Maestría abrange, experiência
docente e residam próximo às cidades de realização do curso (Belém/PA, Belo Horizonte/MG,
Salvador/BA), nas quais ocorrerão as Bancas de Defesa.

1. INSCRIÇÃO
1.1. A inscrição para compor o banco de cadastro de docentes estará disponível para
inscrição entre 18 de novembro a 30 de dezembro de 2019, por meio do preenchimento de
formulário de cadastro: https://forms.gle/ccTPrr8m8L3mzoR3A
1.1.1 Somente serão considerados(as) cadastrados(as), aqueles(as) que preencherem
integralmente a ficha de inscrição e cumprirem as exigências mínimas exigidas (item 1.2).

1.2. Requisitos mínimos para inscrição:
I. Possuir titulação mínima de mestre (strictu sensu).
II. Ter experiência relacionado aos temas de Estado, políticas públicas, desenvolvimento
social e econômico, sindicalismo e movimentos sociais, história das instituições brasileiras,
estrutura de classe no Brasil contemporâneo, teoria e prática da administração pública.
III. Ter preferencialmente experiência comprovada em docência.
IV. Desejável doutorado completo.
V. Preencher ficha de cadastro integralmente.

1.3. Ao inscrever-se, o docente estará reconhecendo estar ciente que não há garantias de
contratação pela Flacso e que poderá vir a ser convidado a atuar como docente-orientador
nos cursos a distância, em trabalho de conclusão de curso e dissertação dos alunos
regularmente matriculados em cursos da instituição e caberá ao docente cadastrado e
convidado aceitar ou recusar a proposta que vier a receber.

2. CADASTRO:
2.1. O cadastro de docentes será composto por todos os docentes inscritos que cumprirem
os requisitos exigidos.
2.1.1. Os cadastrados que cumprirem todas as exigências na inscrição, serão considerados
cadastrados no banco de currículos e receberão um e-mail de confirmação do endereço
maestria.estado@flacso.org.br até o dia 30 de dezembro de 2019.

3. INFORMAÇÕES
FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (FLACSO)
Avenida Ipiranga no. 1071, Sala 608 - República
CEP: 01039-903 - São Paulo/ SP
http://flacso.org.br/
Contato: maestria.estado@flacso.org.br

