
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÂO 

 

 

CHAMADA DE CURSO DE EXTENSÃO 

Formação Continuada de Professores – Letramentos e Práticas Sociais 
 

O(a) Departamento de Educação faz público o processo de seleção para participação, como 

cursistas, do Curso de Formação Continuada para Professores – Letramentos e Práticas Sociais, parte 

integrante do Projeto de Extensão Linguagem, Educação e Formação de Professores, para o preenchimento 

de 35 vaga(s). O curso é gratuito.  

 

DURAÇÃO DO CURSO / PERIODICIDADE  
O curso Letramentos e Práticas Sociais - turma de 2017 terá a duração de dois semestres letivos, 

com carga horária total de 45 horas. O curso é de caráter presencial, no período de abril a dezembro, às 5as 

feiras,  no horário de 17h30 a 20h.  

 

INSCRIÇÃO 

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

1 – Ter diploma de licenciatura em qualquer campo da formação docente; 

2 – Ter disponibilidade para as aulas no dia/horário indicado. 

Para inscrever-se, o candidato interessado deve enviar e-mail para 

andreiargarcia@yahoo.com.br contendo dados pessoais (nome, completo, telefone, área de formação 

e Instituição onde atua – caso esteja trabalhando na área de educação) e uma carta de intenções, 

justificando o interesse em participar do curso (máximo 2 laudas). 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO  
A seleção constará de:  

1) Carta: texto digitado, em até 2 laudas, contendo (a) descrição da formação acadêmica; (b) 

experiência docente (se houver); (c) motivação para participar do curso. 

Critério(s) de desempate: maior tempo de experiência docente. 

 

RESUMO DE DATAS E PRAZOS 

 

INSCRIÇÃO: 

PERÍODO:  27 de março a 05 de abril de 2017. 

 

LOCAL:  Pelo e-mail indicado no campo “Inscrição”. 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO: 

DATA/HORÁRIO:  14 de abril 2017 

 

LOCAL:  No site do Núcleo Fale – www.ufjf.br/nucleofale/ e por e-mail. 

 

INÍCIO DO CURSO: 20/04/2017 

 

 

Juiz de Fora, 13 de fevereiro de 2017  

 

 

Profa. Dra. Andreia Resende Garcia-Reis e Prof. Dr. Alexandre José Cadilhe 

Coordenadores   
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