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 EDITAL MML 004/2021 - SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA ATUAR 
NO MUNDO MÁGICO DA LEITURA 

 

 

 
 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 12 horas (remoto)       
   
INSCRIÇÃO: A inscrição deverá ser realizada até às 16:00 horas do dia 21/06/21 
no link:   
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-
UK8Z0ubc44d8GVUTtj8obxKqqs7RdapnIRUQ1o5T0cwTU9BNldJOTJWS1oxV1BCSk8yVy4u 

 
SELEÇÃO:  
A vídeo entrevista será realizada no dia 23/06/2021, a partir das 14:00 h com a 
presença da coordenação do programa. Os inscritos receberão o endereço e o 
horário para conexão, via e-mail informado na inscrição.  
 
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 ,” com a realização de produto 
educativo cultural “Sessões de Dramatização/Contação de histórias e Sessões 
de Leitura” no formato presencial nas instituições parceiras e no formato de 
vídeos nos canais do programa. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS NO MUNDO MÁGICO DA 
LEITURA 

 
 Participar da Sessão de Leitura e/ou Sessão de Dramatização desde o 

planejamento à execução, inclusive produzindo materiais necessários para 
realização das sessões nas escolas, nos centros de educação infantil e para o 
facebook, youtube e instagram do Mundo Mágico da Leitura (Enquanto a 
UFPR e as instituições educacionais parceiras estiverem com as atividades 
presenciais suspensas, essa atividade não será realizada, com exceção das 
atividades inerentes ao planejamento.) 

 Participar do processo de avaliação do programa; 

VAGAS:  
 

02 bolsas para criar produto educativo cultural e/ou 
editar vídeos 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-UK8Z0ubc44d8GVUTtj8obxKqqs7RdapnIRUQ1o5T0cwTU9BNldJOTJWS1oxV1BCSk8yVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ozd7w-Lp-UK8Z0ubc44d8GVUTtj8obxKqqs7RdapnIRUQ1o5T0cwTU9BNldJOTJWS1oxV1BCSk8yVy4u
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 Estudar textos literários e aplicar a estratégia de leitura adotada pelo Mundo 
Mágico da Leitura;  

 Adaptar textos literários em “Texto Teatral”. 
 Participar das Oficinas de Capacitação, dos grupos de estudos e das reuniões 

do Mundo Mágico da Leitura; 
 Contribuir, nas atividades do programa, a partir dos conhecimentos 

estudados nos espaços pedagógicos da UFPR Litoral; 
 Participar da SIEPE/2021 e de outros eventos acadêmicos para divulgação dos 

resultados do trabalho. 
 Organizar e preparar dados para análise e posterior escrita de artigo 

científico. 
 Registrar no currículo Lattes a atividade realizada no programa de extensão. 
 Contribuir com a divulgação dos produtos educativos culturais criados pela 

equipe do programa de extensão, divulgando-os nas redes sociais. 
 
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO: 

 
 Estar “matriculado e frequentando” os cursos ofertados pelo Setor Litoral e 

demais Setores da UFPR; 
 Disponibilidade de “12 horas semanais” para desenvolvimento das 

atividades do programa; 
 Possuir computador para realização das atividades e participação de vídeo 

conferência;   
 Gostar de ler literatura infantil, de Artes e ter afinidade com crianças e 

adolescentes; 
 Comprometimento, ética e responsabilidade para participação no programa;  
 Ter cadastro na plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), até 10 dias após a 

divulgação do resultado da seleção. 
 

Matinhos, 15 de junho de 2021. 
 

Coordenação do Mundo Mágico da Leitura      

      

http://lattes.cnpq.br/

