GRUPO DE PESQUISA LITERATURA E EDUCAÇÃO
&
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA (PROCAD) ENTRE UNESP –
UFES – UPF “Leitura nas licenciaturas: espaços, materialidades e contextos na
formação docente (Letras e Pedagogia)”
SELEÇÃO BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O que é?
Seleção de 2 (dois) bolsistas de Iniciação Científica pelo prazo de até 12 meses, com
início em 2017. A bolsa é ligada ao Procad e será paga diretamente pela Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Será selecionado um
bolsista do curso de Letras e um bolsista do curso de Pedagogia.

Quem pode concorrer?
Estudantes das licenciaturas em Letras (Português, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano,
Libras) e Pedagogia da Ufes, que estejam cursando no mínimo o 2º e no máximo até o 6º
período, que NÃO TENHAM VÍNCULO EMPREGATÍCIO e que NÃO USUFRUAM
BOLSA de qualquer espécie durante a vigência da bolsa de Iniciação Científica a que
estão concorrendo. O estudante precisa ter disponibilidade para reuniões semanais e para
participação em reuniões mensais realizadas no sábado. É interessante que já tenha
estudado, esteja estudando ou tenha interesse em estudar pelo menos uma língua
estrangeira.

O que precisa fazer?
Interessados em concorrer devem enviar até 27/11/2016 para os e-mails da professora
Maria Amélia Dalvi (mariaameliadalvi@gmail.com e maria.dalvi@ufes.br) os seguintes
documentos:
1) Carta de apresentação em pdf, onde o estudante se apresente (nome completo e nome
social, rg, cpf, endereço, telefone, e-mail, habilidades com informática, outras

informações relevantes), diga seu perfil como estudante, seus interesses de
aprofundamento de estudo e explique por que motivos se interessa pelo programa
“Leitura nas licenciaturas: espaços, materialidades e contextos na formação docente
(Letras e Pedagogia)”.
2) Histórico do curso de graduação em pdf.
3) Um trabalho escrito desenvolvido no curso de graduação em pdf.
4) Um resumo de até 15 linhas de um texto qualquer que o estudante tenha lido,
relacionado à temática da pesquisa Procad (leitura; leitura na formação de professores;
espaços, materialidades e contextos da leitura e da formação docente etc.), com a
referência bibliográfica completa do trabalho resumido, e que seja de autoria do próprio
estudante.

Quando e onde sai a resposta da seleção?
Até dia 05/12/2016, na página do grupo de pesquisa “Literatura e Educação”
(www.literaturaeeducacao.ufes.br).

