SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA OS PROJETOS INTITULADOS
“O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E AS NOVAS TECNOLOGIAS”
E “RECITAL DE POESIAS”
PROGRAMA DE BOLSAS DE GRADUAÇÃO – PROGRAD/DIREN/UFU – 2017
EDITAL Nº 02/2017
A Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia divulga que estão abertas as
inscrições para a seleção de 02 bolsistas, sendo 01 deles oriundo, exclusivamente, dos cursos de
Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharias e Física (com habilidades em
programação) e 01 deles oriundo, exclusivamente, dos cursos de Letras e Teatro da Universidade
Federal de Uberlândia para atuarem nos referidos projetos da área de Língua Portuguesa e
Literatura, conforme discriminação abaixo:
1.

DOS PROJETOS:

1.1. O Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e as Novas Tecnologias – 01 bolsista
1.1.1 Objetivo geral
Propiciar ao graduando bolsista a oportunidade de vivenciar o processo de ensino e aprendizagem
de Língua Portuguesa e de Literatura por meio do desenvolvimento de aplicativos e do uso de
ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) que viabilizem aos alunos
formas diferenciadas de aprendizagem e possibilitem aos professores a descoberta de novas
estratégias de ensino.
1.1.2 Objetivos específicos relacionados ao licenciando
• auxiliar o professor na busca por atividades que viabilizem o uso de TICs;
• propor atividades que utilizem TICs e possibilitem reflexão social e ideológica;
• desenvolver propostas pedagógicas elaboradas pelo professor;
• manter atualizadas propostas pedagógicas que necessitam da intervenção constante de um
mediador;
• elaborar objetos didáticos por meio do uso de aplicativos educacionais;
• vivenciar o cotidiano escolar;
• redigir relatórios parciais e final para ciência e aprovação da instância financiadora;
• elaborar portfólio, em parceria com a área de Língua Portuguesa e Literatura, sobre o projeto
desenvolvido.
1.2. Recital de Poesias – 01 bolsista
1.2.1 Objetivo geral
Contribuir para a formação de graduandos a partir do envolvimento com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão vinculadas ao projeto Recital de Poesias, bem como proporcionar experiência
com as rotinas escolares e o contato com os alunos.
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1.2.2 Objetivos específicos relacionados ao licenciando
• realizar ações culturais e educativas que ultrapassem os muros da escola e atinjam a comunidade
externa, favorecendo a expressão criativa, portanto, emancipadora, por parte de todos os
envolvidos;
• despertar o interesse pela Literatura e suas materialidades artísticas, assim como estimular sua
apreciação;
• estimular a escrita literária, a exposição de textos e intervenções artísticas dentro e fora da escola
como formas de humanização;
• valorizar formas experimentais de expressão artística;
• resguardar espaço para a criatividade literária;
• fazer circular a Literatura dentro e fora da escola;
• integrar a Eseba a movimentos externos que visem à promoção da cultura literária para além do
alcance da escola;
• estreitar relações com grupos sociais e culturais que almejam práticas emancipadoras e
humanizadoras;
• fomentar projetos de ensino de cunho inter e transdisciplinar.
2.

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

2.1 Ser brasileiro ou naturalizado.
2.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais.
2.3 Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da Universidade Federal de
Uberlândia, entre o 2º e o 7º períodos.
2.4 Não receber outra remuneração de qualquer natureza da UFU ou de outras agências e/ou
instituições nacionais ou estrangeiras, durante a vigência da bolsa da PROGRAD/DIREN/UFU.
Não são consideradas, para efeito deste item, bolsa alimentação e auxílio moradia.
2.5 Possuir 20 horas semanais disponíveis para as atividades do projeto, sem que essa atuação
prejudique a vida acadêmica do Bolsista. A atuação do Bolsista selecionado ocorrerá nos seguintes
períodos:
2.5.1 Para o projeto “O Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e as Novas Tecnologias”: nos
períodos da manhã e/ou tarde e/ou noite;
2.5.2 Para o projeto “Recital de Poesias”: nos períodos da manhã (4 dias) e da noite (1 noite).
2.6 Desejar conviver e contribuir nos processos educativos de crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos; possuir perfil aberto à experimentação de possibilidades para a execução do
currículo da educação básica; demonstrar atitudes colaborativas e propositivas; almejar o
desenvolvimento acadêmico norteado pela relação ensino, pesquisa e extensão.
3. DO VALOR FINANCEIRO E DA DURAÇÃO DAS BOLSAS
3.1 Valor da bolsa: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.
3.2 Durante a execução do projeto, será permitida a substituição do bolsista caso haja
descumprimento das exigências do Programa de Bolsas de Graduação, por meio de justificativa
apresentada pelo Orientador do projeto à Diretoria de Ensino.
4.

DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA

4.1 Participar integralmente das atividades do projeto, tais como: atividades de orientação e de
planejamento, desenvolvimento de ações e produção de registros.
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4.2 Desenvolver as atividades de acordo com a proposta apresentada pela coordenação do projeto.
4.3 Comprometer-se com a execução do projeto, reunindo-se periodicamente com a equipe
executora.
4.4 Comprometer-se com a elaboração de trabalhos a serem apresentados em eventos acadêmicos,
caso seja proposto pela coordenação.
4.5 Apresentar relatório parcial (semestral) e relatório final das atividades desenvolvidas e outros,
se solicitado.
4.6 Auxiliar na execução dos projetos afins da Área de Língua Portuguesa, quando solicitado.
5.

DA INSCRIÇÃO

5.1 O candidato ao projeto “O Ensino de Língua Portuguesa, Literatura e as Novas Tecnologias”
deve enviar e-mail para o correio eletrônico aline.oliveira@ufu.br e o candidato ao projeto
“Recital de Poesias” deve enviar e-mail para o correio eletrônico diogonovaes@ufu.br.
5.2 No e-mail a ser enviado, o candidato deve informar: nome completo; curso de graduação a que
está vinculado; período em que está matriculado; telefone(s) para contato. No campo ASSUNTO,
informar: PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS DIREN/2/2017. O candidato deve anexar:
cópia de documento pessoal (RG).
6. DA SELEÇÃO
6.1 A seleção constará de duas etapas, sendo a primeira a produção escrita de um texto dissertativo
e a segunda, a realização de uma entrevista. As duas etapas serão realizadas na data e horários a
seguir detalhados, sendo ambas no mesmo local: na sala 1N315 (Laboratório de História) da Escola
de Educação Básica da UFU, localizada na Rua Adutora São Pedro, 40, Campus da Educação Física
da Universidade Federal de Uberlândia, Bairro Aparecida, Uberlândia-MG.
6.1.1 A primeira etapa será realizada no dia 23/04/2018 (segunda-feira), das 15h às 16h.
6.1.2 A segunda etapa será realizada no dia 23/04/2018 (segunda-feira), a partir das 16h, por ordem
de inscrição.
6.2 O candidato deverá estar presente no local da seleção com 15 minutos de antecedência do
horário de início da atividade.
7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados finais serão divulgados até o dia 25/04/2018 (quarta-feira), no site da Eseba-UFU:
www.eseba.ufu.br.
8. DA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO
O candidato aprovado e selecionado para cada projeto deverá assinar o termo de compromisso até o
dia 27/04/2018 (sexta-feira).

Uberlândia, 12 de abril de 2018

Cláudia Goulart
Coordenadora do Projeto Novas Tecnologias

Diogo Novaes
Coordenador do Projeto Recital de Poesias
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