Assunto: Projeto de extensão seleciona bolsistas e voluntários
Data: 21/05/2020
Prezados Alunos,
foi-nos solicitada a divulgação a seguir. Lembramos que há outros projetos de extensão também
em fase de seleção de bolsistas e voluntários. Consultem, no SIGAA de vocês, a aba “Extensão”.
“O projeto de extensão "A literatura como estratégia de enfrentamento à violência contra a
mulher", coordenado pela Professora Franciane Conceição da Silva, está com inscrições
abertas para a seleção de bolsista e voluntários\as. O projeto terá duração de seis meses. As
ações começarão em Junho e findarão em Dezembro de 2020. O/a estudante aprovado/a
receberá uma bolsa mensal no valor de 400 reais e um certificado de participação. Os
voluntários\as receberão certificados de participação.
Os\ as estudantes interessados\as em participar do projeto podem se inscrever até o dia 24 de
Maio de 2020.
A seleção do bolsista e dos\das voluntários\as acontecerá entre os 25 a 31 de Maio.
Finalizado o período de inscrição, a coordenadora do projeto entrará em contato com os\as
inscritos, através de e-mail, informando a metodologia e os critérios de seleção.
Para se candidatar a vaga de bolsista é importante que os\as estudantes interessados\as
atendam, obrigatoriamente, aos seguintes requisitos:
a) Estar regularmente matriculado (a) na UFPB;
b) Não participar, como bolsista, de outros programas acadêmicos;
c) Não ser concluinte;
d) Apresentar Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) satisfatório;
e) Se bolsista nos editais de 2019, ter apresentado resumo nas tertúlias ou performances do
XX ENEX;
Aos\as estudantes que querem se candidatar como voluntários\as, o único critério de seleção
exigido é não estar participando, como bolsista, de outros programas acadêmicos.
Para saber mais informações a respeito do projeto e efetuar a sua inscrição, por favor, acessar
este link:
https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/departamento/extensao.jsf?id=1349
Em caso de possíveis dúvidas, entrar em contato com a professora Franciane através do email:
francyebano14@hotmail.com.”

Atenciosamente,
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein
Coordenador

