
Inaugure em sua empresa
perspectivas nunca antes vistas

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
Abra vagas de estágio para estudantes da

 www.fcs.ufg.br



 A Faculdade de Ciências Sociais (FCS), da 
Universidade Federal de Goiás, desenvolve ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão nos Cursos 
de Relações Internacionais, Museologia, Ciências 
Sociais e Ciências Sociais – Políticas Públicas.

 A FCS forma pro�ssionais com conhecimen-
tos e habilidades de alto nível para atuar nas mais 
diversas frentes. Conheça melhor os cursos e 
descubra como a FCS pode auxiliar sua empre-
sa/instituição/organização a desenvolver ativida-
des com qualidade, responsabilidade social e 
ambiental e com alto padrão de governança.

 
 RELAÇÕES INTERNACIONAIS
 BACHARELADO
 
 Forma pro�ssionais especializados em 
pesquisa, análise e gestão de assuntos internacio-
nais. O estudante também é formado para realizar 
análise crítica de conjuntura e construção de 
cenários com base em evidências, bem como 
planejar, executar e avaliar controvérsias, nego-
ciações e propostas de solução de problemas. 
Além de diversas empresas de comércio exterior, 
estudantes do curso são formados para trabalhar 
em empresas multinacionais. Em suma, o campo 
de atuação inclui a iniciativa privada, o serviço 
público, o terceiro setor e a área acadêmica.

 MUSEOLOGIA
 BACHARELADO

 A formação em Museologia disponibiliza 
ferramentas conceituais e técnicas que permitem 
traduzir temas complexos em linguagem acessí-
vel, o que habilita nossos alunos a colaborar no 
desenvolvimento de campanhas de esclareci-
mento ou na sensibilização do público sobre um 
determinado tema.

Para saber mais sobre a FCS e seus cursos,
acesse www.fcs.ufg.br e acompanhe nossas 
redes sociais - instagram, facebook, twitter, 
youtube, linkedIn 

 Algumas das possibilidades de atuação são 
projetos sobre memória de empresas e institui-
ções; empresas de comunicação, design, produto-
ras de cinema e vídeo; empresas de eventos e 
turismo; empresas de arqueologia; e museus, 
arquivos, bibliotecas, centros culturais ou outras 
instituições que façam gestão de acervos.

 CIÊNCIAS SOCIAIS
 BACHARELADO E LICENCIATURA
 CIÊNCIAS SOCIAIS - POLÍTICAS PÚBLICAS 
 BACHARELADO

 Estudantes dos cursos Ciências Sociais 
desenvolvem teorias e métodos capazes de com-
preender em profundidade os chamados fenôme-
nos sociais. Os estudantes em formação podem 
contribuir de diversos modos na elaboração, 
supervisão, planejamento e análise de estudos, 
trabalhos, pesquisas, planos, programas e projetos 
atinentes à vida humana em sociedade, enfatizan-
do as ações sociais e seus signi�cados culturais, as 
instituições, processos e regimes políticos e a 
distribuição do poder na sociedade. 

 Faz parte das habilidades e competências 
desenvolvidas no decorrer da formação em Ciên-
cias Sociais o lidar com situações cotidianas de 
interação social que envolvem pessoas, relações 
de poder e hierarquia. Como analistas sensíveis, 
esses cientistas sociais em formação desenvolvem 
boa capacidade de escuta e podem contribuir de 
maneira signi�cativa em processos que envolvem 
comunicação, relações de poder e mediação de 
con�itos: atendimento ao público, relacionamento 
entre docentes e discentes, com os clientes de 
uma empresa ou organização social etc.

 Em geral, nossos graduandos/as, além de 
uma formação teórica sólida para compreender a 
complexidade da vida em sociedade, costumam 

ter outras habilidades que são bem-vindas para as 
instituições contratantes: bom treino com tecno-
logias de informação, comunicação e análise de 
banco de dados; elaboração de relatórios e outros 
documentos escritos (papers, artigos de opinião e 
divulgação para mídia, cartilhas, folders, portfó-
lios etc.). E, em muitos casos, podem ter, também, 
traquejo ou mesmo domínio de uma língua 
estrangeira, por exemplo, o inglês.

 Contratar graduandos em Relações Interna-
cionais, Museologiae Ciências Sociais pode  fazer a 
diferença em sua instituição!

das 7:30h às 19:30h ininterruptamente no Térreo
do prédio da Reitoria.

Para saber mais sobre estágios na UFG, 
acesse a página da Pró-Reitoria de Graduação
www.prograd.ufg.br/p/estagios

Dúvidas?
Fale com a Central de Estágios pelo Google Meet: 
LINK DA REUNIÃO
https://meet.google.com/wkq-ofxm-m� ]
A sala funcionará de Segunda a sexta-feira,
das 09h às 10h. 
Atendimento no Campus Samambaia:

Tel.: 55 62 3521-1478 / 3521-1128
e-mail: graduacao.fcs@ufg.br 
centraldeestagios.prograd@ufg.br
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