
Faculdade Damas da Instrução Cristã  

Curso de graduação em Relações Internacionais  

Núcleo de Estudos e Atuação em Relações Internacionais  

EDITAL DE ESTÁGIO – ESTUDOS GLOBAIS E DE ÁREA (EGAR)  

A Coordenação do Bacharelado em Relações Internacionais e o Núcleo de Estudos e 

Atuação em Relações Internacionais - NEARI - tornam público o presente edital de 

chamada para apresentação de currículos para preenchimento de vagas de estágio no 

projeto dos Estudos Globais e de Área (EGAR) do núcleo, a começar a partir do 2 

semestre de 2020.  

1) Das vagas:  

Serão oferecidas 8 (oito) vagas de estágio não-remunerado no NEARI.  

2) Da carga horária:  

Os discentes que forem selecionados para o EGAR deverão cumprir uma carga horária 

semanal de 10h, de acordo com as normas de estágio em vigor.  

3) Das atribuições e das atividades:  

Os discentes selecionados para o projeto dos Estudos Globais e de Área deverão 



desempenhar as seguintes atividades:  

3.1) contribuir para o desenvolvimento das atividades do EGAR;  

3.2) estar alocado dentro de uma das regiões analisadas pelo EGAR, a saber: Américas, 

Europa, África, Ásia, Oceania e o Ártico;  

 

3.3) participar da confecção dos relatórios e análises conjunturais dentro da  esfera de 

atuação dos três eixos do curso, diplomacia, comércio exterior e terceiro setor, sob a 

orientação do coordenador da pesquisa;  

3.4) participar, junto à coordenação do NEARI na confecção, editoração e apoio aos 

demais discentes na gravação dos vídeos que serão disponibilizados no YouTube sobre 

as análises conjunturais;  

3.5) encaminhar o conteúdo para a página do NEARI para o setor de  marketing, após 

aprovação do Coordenador do NEARI e do curso de Relações Internacionais;  

3.6) contribuir para a elaboração do documento final, contendo as análises  

realizadas pelos integrantes do projeto;  

3.7) os estagiários estarão submetidos à processos de avaliação a partir dos  critérios de 

assiduidade, participação e investimento nas ações propostas do EGAR. Caso estes 

critérios de avaliação não sejam alcançados pelos estagiários, após análise do comitê 

estruturado no item 5.5 deste edital, o NEARI poderá abrir novo edital para seleção de 

candidatos, ou ainda, convidar os demais que foram aprovados.  

4) Dos casos omissos:  

4.1) Os casos omissos serão deliberados pelo comitê de avaliação.  

5) Da seleção:  

5.1) Os discentes interessados deverão enviar o seu nome completo, número  de 

telefone no corpo da mensagem. O histórico de notas da Faculdade Damas deve estar 



em formato PDF. Enviar os documentos do item 5.1 para o e-mail: 

neari@faculdadedamas.edu.br; 

 

5.2) Os alunos e alunas a partir 2º período estão habilitados a concorrer às vagas;  

5.3) Terão prioridade os discentes que ainda não fizeram estágio ou não  fizeram estágio 

no NEARI, e cuja média do histórico seja maior;  

5.4) Terão preferência na seleção os discentes que tenham experiência na edição de 

vídeos;  

5.5) As candidaturas serão analisadas por um comitê de avaliação, com base  no item 

5.1, 5.3 e 5.4 deste edital. O comitê será composto pelo Coordenador do  Curso de 

Relações Internacionais, Coordenador do NEARI e a Coordenação  de Graduação, com 

base no ponto 5.1 deste edital. O critério de seleção terá  como base a maior média entre 

os históricos escolares apresentados;  

5.6) As inscrições ocorrerão de 6 a 21 de agosto de 2020. O  resultado final será 

divulgado no site da Faculdade Damas da Instrução Cristã.  

 

Comissão de Seleção 
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