
 

                                                                                                                      
 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 
PROGRAMA: BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS NA UFPE E UFPE NAS 

BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS 

 

Número de vagas:  

14 bolsistas 

 

Período de duração da bolsa:  

Abril de 2021 a março de 2022. 

 

Carga Horária:  

A(O) bolsista deverá dispor de uma carga horária de no mínimo 20 horas semanais para 

se dedicar as atividades do programa no período de concessão da bolsa.  

As ações e/ou produções serão executadas de modo híbrido. No modo remoto, em 

virtude da suspensão das atividades presenciais na UFPE, respeitando as diretrizes 

estabelecidas pelo distanciamento social decorrente da pandemia da COVID-19. No 

modo presencial, para execução da ação e/ou produção nos espaços das bibliotecas 

comunitárias, as mesmas deverão seguir todos os protocolos e diretrizes instituídas pela 

UFPE. 

 

Valor Mensal da bolsa:  

R$400,00 (quatrocentos reais) pelo período de 12 meses aos discentes da graduação 

regularmente matriculados na UFPE 

 

Requisitos para candidatos: 

- Ser aluna/o regularmente matriculada/o em curso de graduação da UFPE dos cursos de 

Pedagogia, Licenciatura em Letras-Português, Letras-Espanhol e Letras-Libras ou 

Biblioteconomia no campus Recife, para atuar em bibliotecas da Região Metropolitana 

de Recife; 

- Ser aluna/o regularmente matriculada/o em curso de graduação da UFPE dos cursos de 

Pedagogia ou Licenciaturas Diversas, para o estudante do CAA/UFPE que irá atuar na 

Biblioteca Comunitária do Alto do Moura; 

- Não será permitido aos bolsistas selecionados o acúmulo de outras bolsas advindas de 

recursos da PROExC, das demais pró-reitorias e de outras unidades setoriais da UFPE, 

exceto as bolsas de Assistência Estudantil da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis 

(PROAES). No caso de aprovação a(o) discente deverá optar por uma das bolsas. 

 

 



Processo de seleção: 

A seleção dos bolsistas será realizada em uma única etapa, que envolve a pontuação em 

4 aspectos: 

- Carta de apresentação, dirigida à equipe do Programa de Extensão, 

indicando as razões do interesse em participar das ações previstas, com 

breve memorial atestando o percurso pessoal e acadêmico da/o candidata/o. 

(até 4 pontos) 

- Currículo Lattes (até 2 pontos) 

- Histórico escolar atualizado (até 2 pontos) 

- Discente ingressante na UFPE por meio do sistema de ações afirmativas 

(comprovado por documento oficial da UFPE) (1,0) 

- Ficha de Inscrição (1 ponto) 

 

Inscrições: 

Através do email: programabcufpe@gmail.com com o seguinte assunto: INSCRIÇÃO 

BOLSA BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS NA UFPE seguido do nome do 

proponente. 

Exemplo: INSCRIÇÃO BOLSA BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS NA UFPE – 

Clarice da Silva Albuquerque 

 

Os candidatos devem enviar os seguintes documentos para o email 

- Ficha de Inscrição (que inclui a Carta de apresentação e o link para o 

Currículo Lattes) 

- Comprovante de matrícula 2020.1 

- Histórico escolar atualizado impresso do Siga (estudantes matriculados no 

1º período devem enviar somente o comprovante de matrícula atualizado) 
- Comprovante de vulnerabilidade social e classificação socioeconômica da 

PROAES, quando for o caso  
- Documento oficial da UFPE que comprove o ingresso do discente por meio de 

ações afirmativas, quando for o caso 
 

Período de seleção: 

- Inscrições: 18/03/2021 a 25/03/2021 

- Resultado: 30/03/2021 

- Início das atividades de estágio: 06/04/2021 

 

Atribuições da(o) bolsista: 

- Integrar alguma das linhas de atuação do Programa de Extensão - Apoio à implantação 

e funcionamento das bibliotecas comunitárias; Formação para mediadores de leitura em 

letramento literário; Realização de eventos literários; 

- Atuar em atividades realizadas em bibliotecas comunitárias vinculadas ao Programa de 

Extensão; 

- Participar de encontros de formação e de acompanhamento das ações realizadas no 

âmbito do Programa de Extensão; 

- Integrar a comissão organizadora da Feira de Leitura, Festas e Festival Literários 

previstos no Programa de Extensão. 
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Acompanhamento das atividades e prestação de contas: 

- Após aprovação no processo seletivo, a(o) discente selecionada(o) deverá assinar um 

Termo de Compromisso, disponibilizado pela Coordenação do Programa de Extensão 

comprometendo-se com a realização das atividades no período de concessão da bolsa; 

- Cada bolsista selecionada(o) deverá apresentar mensalmente um Relatório Parcial 

(RP) que descreva o andamento das atividades previstas no Plano de Trabalho (PT) 

apresentado pelo professor coordenador em conjunto com o representante da biblioteca 

comunitária; 

 - Cada RP deve ser encaminhado à coordenação do Programa junto com os registros 

comprobatórios (fotos, vídeo, texto, etc) de execução das atividades de acordo com o 

cronograma apresentado no PT; 

- A(o) bolsista que não apresentar o relatório parcial (mensalmente), bem como a 

comprovação da execução das atividades propostas terá sua bolsa automaticamente 

interrompida. 

 

Lotação e supervisão: 

- Cada bolsista estará lotado em uma das 14 biblitoecas comunitárias integrantes do 

Programa de Extensão, porém sua atuação não será limitada a esse espaço; 

- Cada bolsista estará sob a supervisão de um/a docente efetivo/a da UFPE e que faça 

parte da equipe de trabalho do Programa de Extensão; 

- A frequencia mensal dos bolsistas será elaborada de forma conjunta pela equipe 

gestora das bibliotecas comunitárias, juntamente com as/os docentes responsáveis e 

encaminhada pela Coordenadora do Programa de Extensão para a PROEXC. 

 

Equipe de docentes supervisores: 

Clecio dos Santos Bunzer Júnior (DMTE/CE) 
Jaqueline Barbosa da Silva (CAA) 
Maria Emilia Lins e Silva (DPOE/CE) 

Lourival Pinto (Biblioteconomia) 

Rafaella Asfora (DPOE/CE) 

Wilma Pastor (DPOE/CE) 

 

Coordenação geral do Programa de Extensão: 

Maria Emilia Lins e Silva – CEEL/DPOE/CE/UFPE 

Reginaldo Pereira – Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares 

Edson de Araújo – Releitura – Bibliotecas Comunitárias em Rede 

Clecio dos Santos Bunzer Júnior – CEEL/DMTE/CE/UFPE e BC Mangueira da Torre 
Jaqueline Barbosa da Silva – CAA/UFPE e BC Alto do Moura 
 

Comissão de seleção 

Maria Emilia Lins e Silva (CEEL/Coordenação do Programa de Extensão) 

Clecio dos Santos Bunzer Júnior (CEEL/BC Mangueira da Torre) 
Jaqueline Barbosa da Silva (CAA/UFPE e BC Alto do Moura) 

Edson de Araújo  (Releitura) 

Reginaldo Pereira (BCCT) 

Maria de Fátima da Conceição Dutra (apoio – CEEL) 

 
C e n t r o  d e  E s t u d o s  e m  E d u c a ç ã o  e  L i n g u a g e m  –  C E E L  
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PROGRAMA DE EXTENSÃO BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS NA UFPE E 

UFPE NAS BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE BOLSISTA 

 

 

Indicar até 3 opções de lotação: 

 

Biblioteca Comunitária Alto do Moura – Caruaru  

Biblioteca Comunitária Amigos da Leitura – Alto José 

Bonifácio 

 

Biblioteca Comunitária Caboclo Girassol - Águas 

Compridas 

 

Biblioteca Comunitária CEPOMA – Brasília Teimosa  

Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares  

Biblioteca Comunitária Educ Guri – Mangueira  

Biblioteca Comunitária Mangueira da Torre  

Biblioteca Multicultural Nascedouro – Peixinhos  

Biblioteca Comunitária Poço da Panela  

Biblioteca Popular do Coque  

Biblioteca Solar de ler – Olinda  

Biblioteca Comunitária Lar Meimei – Olinda  

Biblioteca Comunitária Peró – Jaboatão dos Guararapes  

Biblioteca Comunitária de Comportas - Heleno Veríssimo 

(Jaboatão dos Guararapes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
NOME COMPLETO: 

 

CPF: RG: 

ENDEREÇO (rua, número, bairro, cidade, CEP): 

 

 

 

CURSO: 

DEPARTAMENTO: 

CENTRO: CAMPUS: 

TEL: E-MAIL: 

LINK DO CURRÍCULO LATTES (obrigatório): 

 



CARTA DE APRESENTAÇÃO 
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