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 SELEÇÃO DE ACADÊMICOS INGRESSO PELO

SISTEMA DE COTAS

O QUE É O PROGRAMA  “MUNDO MÁGICO DA LEITURA”:

O Mundo Mágico da Leitura é um programa de extensão que tem por objetivo
“apoiar o desenvolvimento da leitura e do letramento nos centros de educação infantil
e nas escolas de ensino fundamental ”.  Em 2019, contará com dois projetos  de
extensão vinculados , isto é,  Clube da Leitura e  Promoção da Saúde a partir do
imaginário infantil:

Deseja saber mais, acesse o vídeo que trata  dos 10 anos de Mundo Mágico da Leitura em
 https://www.youtube.com/watch?v=p6I-TY85Oho 

PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

 Participar  das  sessões  de  leitura  e  dramatização  desde  o  planejamento  à  execução,
inclusive produzindo materiais necessários para realização das sessões nas escolas e nos
centros de educação infantil.

 Participar do processo de avaliação do programa (diagnóstica e somativa);
 Elaborar cronograma das sessões de leitura, de dramatização e de promoção da saúde;
 Utilizar com consciência, responsabilidade e organização os materiais do programa;
 Estudar textos  e textos literários e aplicar a estratégia de leitura de Isabel Solé (1998); 
 Participar dos grupos de estudos e dos Seminários do Mundo Mágico da Leitura;
 Contribuir nas atividades do MML a partir dos conhecimentos estudados no FTP, ICH e PA;
 Produzir relatórios das atividades realizadas para obtenção de certificado de participação

no programa;
 Participar da SIEPE/2020 e de outros eventos acadêmicos para divulgação dos resultados

do trabalho.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:

 Estar “matriculado e frequentando” os cursos ofertados pelo Setor Litoral .
 Cumprir os requisitos do Edital PIBIS 2019/2020, disponível em: http://www.sipad.ufpr.br/

portal/bolsa-pibis-2019-2020/
 Disponibilidade de tempo “12 horas presenciais” para desenvolvimento das atividades do

programa;
 Gostar de ler literatura infantil, do tema promoção da saúde e de artes;
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 Afinidade com crianças e adolescentes;
 Desejo de conhecer/construir novos campos de atuação profissional;
 Interesse em trabalhar em atividade de extensão e na área de atuação do programa;
 Comprometimento, responsabilidade e motivação para participação no programa; 
 Afinidade  com  trabalho  em  equipe  e  ser  ético  com  os  envolvidos  na  execução  das

atividades. 

DATA DA SELEÇÃO:   A seleção acontecerá,   na  sala  11B (prédio didático – 1º andar), no dia
19/12/2019, quinta-feira, às 13:30 horas. 
A seleção contará com preenchimento de questionário e entrevista individual.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO: De janeiro a agosto/2020.

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 12 horas (presencial) no turno da manhã e/ou tarde.

VAGAS  :   01  bolsa  no  valor  dede  R$  400,00.  Trata-se   de  substituição  de  bolsista  por  ter
integralizado o curso.

INFORMAÇÕES: mundomagico@ufpr.br

Matinhos, 12 de dezembro de 2019.

                                      Coordenação do Mundo Mágico da Leitura                          
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