
                                                                      
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA/VOLUNTÁRIO GRADUANDO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 
 

 

TÍTULO DO PROGRAMA/PROJETO: Acessibilidade linguística para surdos 

UNIDADE ACADÊMICA: Faculdade de Letras 

LINK COM O EDITAL TRADUZIDO PARA LIBRAS: https://www.youtube.com/watch?v=QdtEm3G_bLY&feature=youtu.be 

 

O coordenador do projeto/programa Acessibilidade linguística para surdos da unidade acadêmica Faculdade de Letras torna 

público o processo de seleção de discentes de graduação e pós graduação para preenchimento de 2 vagas de bolsistas de 

graduação e 1 vaga de voluntário de pós graduação.  

I. Dos Candidatos 

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Letras Libras (Licenciatura) ou Pós Graduação da UFJF (mestrado ou 

doutorado) da Faculdade de Letras;  

b) Não estar em débito com a Extensão no que refere à apresentação de relatórios e/ou outros documentos; 

c) Ter disponibilidade de 12 horas semanais;  

d) Em caso de bolsistas, não possuir vínculo remunerado com outro Programa de Bolsas da UFJF, à exceção do Programa de 

Assistência Estudantil. 

e) Ter aprovação nas disciplinas: (a) LEM216 – Libras IV ou ter certificação equivalente que será analisada durante o processo de 

seleção; (b) e EDU291 – Saberes Escolares do Ensino de Libras e sua correlata prática EDU340 – Prática em Saberes Escolares do 

Ensino de Libras; (c) LEM209 - Tópicos de Estudos Linguísticos da Libras I (aquisição atípica). 

II. Atividades a serem realizadas: 

a) Aplicar protocolos para a avaliação da habilidade linguística de Libras como L1 em crianças e jovens surdos em idade escolar; 

b) Devolver resultados obtidos por meio das avaliações aos pais e/ou educadores; 

c) Promover orientações através de conversas ou cursos e produzir materiais de orientações, como folhetos impressos, virtuais e 

vídeos para os pais e educadores de crianças surdas quanto à importância do desenvolvimento da Libras como L1; 

d) Promover reuniões de grupo focal com os educadores com o objetivo de dialogar sobre o trabalho realizado nos centros e escolas 

que possuem crianças e jovens surdas que usam a Libras como L1; 

e) Buscar parceria com importantes locais em que a Libras tem circulado como primeira língua, como, por exemplo, a Prefeitura de Juiz 

de Fora e o Estado de MG; 

f) Colaborar na identificação e no contato de pessoas surdas sem sinalização ou com baixa sinalização em JF; 

g) Planejar e acompanhar as atividades de estímulo linguístico em libras para surdos nos temas “língua de sinais, cultura surda, 

literatura surda”; 

h) Aplicar atividades de estímulo linguístico nesses temas para crianças e jovens surdos em idade escolar;  

i) Contribuir na organização de um evento para instrumentação docente para o desenvolvimento de estratégias de ensino de libras do 

Ensino Fundamental II ao Médio. 

III. Da seleção 

A participação do estudante terá duração máxima de 12 meses, considerada a vigência do edital a que a bolsa ou a vaga de voluntário se 

vincula; 

O projeto deverá ser realizado durante o período de férias, cabendo ao coordenador informar a frequência dos estudantes; 

O pagamento da bolsa de cada mês, proporcional à frequência apurada, será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente; 



                                                                      
 
 

Em caso de desistência do bolsista ou voluntário selecionado durante o período de execução do programa e/ou projeto, o próximo 

candidato classificado assumirá a vaga. 

IV. Do Processo de Seleção 

a) Inscrição no processo de seleção pelo formulário on-line descrito no item V a seguir. 

b) Após realizar a inscrição, é necessário o envio para o e-mail carla.couto@ufjf.edu.br do histórico que comprove ser aluno de Letras 

Libras (Licenciatura) ou de algum dos programas de pós graduação (mestrado ou doutorado) da Faculdade de Letras e da aprovação 

nas disciplinas obrigatórias. Caso não tenha cursado LEM216 – Libras IV, mas tenha certificado equivalente, enviar também a 

certificação que comprova. 

c) Entrevista remota e individual em Libras que avaliará a habilidade linguística, as habilidades para desenvolvimento das atividades 

a serem realizadas, descritas no item II acima, e outros aspectos sobre a participação no projeto. 

V. Da Inscrição 

DATA: 29/06/2020 a 05/07/2020. 

LOCAL: Formulário on-line <https://forms.gle/SnSiya9UjSwfhFAk6> 

HORÁRIO: de 8h00 do dia 29/06/2020 até 22h do dia 05/07/2020 

VI. Da Seleção  

DATA: 07/07/2020 

LOCAL: Entrevista remota pelo link enviado pela coordenação para o endereço de e-mail ou número de WhatsApp fornecido pelo candidato na 

inscrição. 

HORÁRIO: Entre 9h00 até 18h00 (o horário de cada candidato será agendado previamente, com duração estimada de 20 minutos de 

entrevista, podendo variar para mais ou menos tempo) 

VII. Da Divulgação do Resultado  

DATA: 08/07/2020 

LOCAL: Envio para o endereço de e-mail ou número de WhatsApp fornecido pelo candidato na inscrição e divulgação no site 

https://www.ufjf.br/letraslibras/ 

HORÁRIO: A partir de 14h00 

  

 

 

Juiz de Fora, 26 de junho de 2020. 

 

ALINE GARCIA RODERO-TAKAHIRA 

SIAPE 2106321 

CARLA COUTO DE PAULA SILVÉRIO  

SIAPE 2752348  

COORDENADORAS DA AÇÃO DE EXTENSÃO 
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