
Assunto: Projeto PROLICEN Letras Português 
Data: 12/04/2019 
 
Prezados Alunos de Letras Português, 
 
está aberta a chamada de inscrições aos Projeto PROLICEN "Oficinas de letramento:  
construindo práticas de leitura e escrita no Ensino Fundamental", coordenadora pela Profa. 
Dra. Eliana Vasconcelos da Silva Esvael (DLPL) e "A leitura literária na escola:  formando 
leitores através dos círculos de leitura", coordenado pela Profa. Dra. Alyere Silva Farias (DLCV). 

 
Período de vigência dos projetos: maio a dezembro de 2019  
Público: alunos de Letras - Português 
N° de bolsistas para cada projeto: 02  
Voluntários para cada projeto: 08  
Pré-requisito: CRE a partir de 7,0  
 
SELEÇÃO: 
Modalidade: entrevista (oral)  
Data de seleção: dia 17 de abril de 2019, quarta-feira  
Local: Sala do VALPB 
Horário: 14h 
 
Informes importantes  
O ESTUDANTE DEVE LEVAR A FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA (consultar página da UFPB: 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO/COORDENAÇÃO DE CURRICULOS E PROGRAMAS/ 
PROGRAMA DE LICENCIATURA – PROLICEN/UFPB/2019), JUNTO COM A CÓPIA DOS 
DOCUMENTOS A SEGUIR: RG, CPF, Histórico escolar atualizado e dados bancários devidamente 
comprovados e atualizados (cópia do cartão do banco, onde conste o nome do estudante e os 
dados de sua conta - banco, agência e número da conta corrente). 
 
No momento da seleção o estudante deve estar ciente das atribuições do bolsista, 
discriminadas abaixo: 
 
De acordo com o item 6 do edital do Prolicen 2019 (PRG nº 5/2019), o estudante bolsista 

deverá atender os seguintes critérios: 

a) Não receber outra bolsa institucional (não estar vinculado a outro projeto);  
b) Ser regularmente matriculado e estar frequentando um curso de licenciatura ou curso de 

áreas afins na UFPB, nas modalidades presencial ou a distância;  
c) Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para o trabalho no projeto;  
 
A divulgação do resultado ocorrerá no dia 18/04/2019 no site da CCL e no mural da 
coordenação.  
 
Atenciosamente, 
 
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 


