
  EDITAL MML 02/2016
 SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA PARTICIPAR COMO

MINISTRANTES DO CURSO DE EXTENSÃO “DRAMATIZANDO
A LITERATURA INFANTIL” . 

1. O CURSO “DRAMATIZANDO A LITERATURA INFANTIL”:

O curso de extensão “Dramatizando a Literatura Infantil  tem por objetivo Capacitar inicialmente
estudantes do ensino fundamental (séries finais) e do ensino médio para incentivar a leitura por
meio da linguagem artística.

1.1 CONTEÚDO DO CURSO: Leitura de textos da literatura infantil, estratégia de leitura de Isabel
Solé,  transformação  de  texto  literário  em  texto  teatral  para  o  público  infantil,  confecção  de
cenário e figurino, ensaio e apresentação do texto literário nos centros de educação infantil e nas
escolas parceiros do programa de extensão O Mundo Mágico da Leitura.

1.2 PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 05/05/2016 A 01/12/2016, das 14:00 h às 17:00 h, nas
quintas-feiras com os estudantes da Escola Estadual Profª Abigail dos Santos Correa.

1.3  CARGA HORÁRIA DO CURSO: 60 horas  para realização do curso,  mais  carga  horária  para
planejamento e reunião com a coordenação do curso.

1.4 PÚBLICO ALVO DO CURSO: Estudantes da Escola Estadual Profª Abigail dos Santos Correa.

2. REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO COMO “MINISTRANTE”:

• Estar “matriculado e frequentando” os cursos ofertados pelo Setor Litoral;
• Ter  conhecimento  de  planejamento  de  aula,  de  organização  de  cronograma  e  dos

conteúdos a serem abordados no curso. 
• Disponibilidade  de  tempo  “presencial”  para  desenvolvimento  das  atividades  do  curso,

conforme Resolução da Extensão, disponível na página www.proec.ufpr.br;
• Afinidade com crianças e adolescentes;
• Interesse em trabalhar em atividade de extensão e na área de atuação do curso e/ou do

Mundo Mágico da Leitura;
• Comprometimento, responsabilidade e motivação para participação nas atividades; 
• Ter capacidade de trabalhar em equipe e ser ético com os envolvidos na execução das

atividades; e
• Não ter sido desligado do Mundo Mágico da Leitura em anos anteriores por problemas de

frequência ao programa.



3. DOCUMENTOS E LOCAL PARA INSCRIÇÃO:

Os candidatos interessados deverão levar os documentos, relacionados abaixo, na sala 11 B do
prédio didático do Setor Litoral,  das 14:30 às 16:00 horas, no dia  11/04/2016 (segunda-
feira).

• Histórico Acadêmico (este documento não é obrigatório para calouros).
• Curriculum vitae 

4. DATA DA SELEÇÃO:   

• A seleção acontecerá na  sala 11B (prédio didático – 1º andar), no dia 12/04/2016,
terca-feira, às 13:30 horas. 

• A seleção contará com preenchimento de questionário e entrevista individual.

5. BANCA DE SELEÇÃO: A banca de seleção será composta pela equipe de coordenação do curso
de extensão.

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE REFERENTE AO CURSO: 14.04.2016 a 01.12.2016 

7. CARGA HORÁRIA SEMANAL:  Conforme planejamento e cronograma do curso. 

8. VAGAS:  04 vagas

9. PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS MINISTRANTES DO CURSO:
• Elaborar planos de aulas para as atividades a serem desenvolvidas no curso;
• Aplicar e tabular os dados dos instrumentos de avaliação utilizados no curso;
• Registrar a frequência dos cursos em ficha própria;
• Planejar  em conjunto  com os  demais  participantes  do programa O Mundo Mágico  da

Leitura cronograma de apresentações da peça;
• Participar dos grupos de estudos e dos Seminários do Mundo Mágico da Leitura;
• Contribuir nas atividades do curso a partir dos conhecimentos estudados no FTP, ICH e PA;
• Participar de estudos, das reuniões para planejamento e avaliação das atividades e práticas

programadas;
• Construir relatórios das atividades realizadas;
• Participar de eventos acadêmicos para divulgação dos resultados do trabalho.

Matinhos, 04 de abril de 2016.

COORDENAÇÃO DO MUNDO MÁGICO DA LEITURA                           


