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 Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2014. 
 

Edital de Seleção de Professores Online 
Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade – UERJ 2015 

 
O Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), vinculado ao 
Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ) 
em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM-PR), torna pública, por 
meio deste Edital, a seleção de professores online para o curso de Especialização em 
Gênero e Sexualidade (EGeS). 
 
Objetivo do Curso:  
Formação semipresencial de profissionais com graduação nas áreas da saúde, educação 
e ciências humanas e sociais, voltado para o desenvolvimento de projetos de pesquisa 
ou didático-pedagógicos, tendo como foco as discussões em torno das desigualdades 
baseadas em gênero e sexualidade. Mais informações sobre o curso poderão ser 
conferidas no link www.e-clam.org. 
 
Perfil do Professor online:  
Profissionais com pós-graduação stricto sensu e prática profissional ou pesquisa nas 
temáticas de gênero, sexualidade, orientação sexual, direitos sexuais e reprodutivos, 
com experiência de docência (presencial e online) e orientação de alunos. 

 
Pré-requisitos: 

• mestres, doutorandos ou doutores em Ciências Sociais (Sociologia e 
Antropologia) e áreas afins, com interesse e conhecimento nas temáticas do 
curso; 

• experiência em trabalhos com uso de ferramentas de informática e de Internet 
(experiência como professor online); 

• acesso a computador com conexão em banda larga;  
• disponibilidade de aproximadamente 20 horas semanais para trabalhar com uma 

turma de curso online de, inicialmente, 30 cursistas;  
• disponibilidade para participar dos encontros presenciais com os cursistas  e das 

reuniões com a Coordenação (aproximadamente 2 reuniões por disciplina); 
• residir no Rio de Janeiro – capital e região metropolitana; 

 
Número de vagas: 4 (quatro) 
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Atividades previstas 
• participação no processo de seleção dos cursistas; 
• atendimento e acompanhamento dos cursistas através da plataforma Moodle, 

customizada para o curso de Especialização em Gênero e Sexualidade, além de 
outros meios eletrônicos (email, fórum, chat etc) e via telefone; 

• orientação dos cursistas, durante o desenvolvimento do curso, nas diretrizes e 
objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

• condução dos encontros presenciais com os cursistas e participação nas defesas 
dos TCC; 

• participação em reuniões presenciais na UERJ com os coordenadores do curso. 
 
Os professores online contarão durante o curso com acompanhamento da Coordenação 
Acadêmica, da assessoria de EaD e do suporte técnico. 
 
Remuneração: 
A remuneração prevista para os professores online é de R$1.200,00 (Um mil e duzentos 
reais) mensais, durante 12 (doze) meses, com início previsto para março de 2015.  
 
Inscrições: 
Para se inscrever, é necessário enviar currículo no formato Lattes (versão rtf) 
(http://lattes.cnpq.br) para cursoeges3@gmail.com de 06 de novembro até o dia 
28 de novembro e 2014, com o título da mensagem Professores online 2015. 
 
O resultado final será publicado no site do CLAM (www.clam.org.br), dia 
16/12/2014.  
 
Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo CLAM/IMS/UERJ. 
 
Coordenação do Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade 
CLAM/IMS/UERJ 
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