
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS 

SELEÇÃO DE MONITORIA PREX-CH-BENFICA 

 

DO OBJETO DA SELEÇÃO As professoras Beatriz Furtado Alencar Lima e Letícia 

Joaquina de Castro Rodrigues Souza e Souza, do Departamento de Letras Estrangeiras, 

da Universidade Federal do Ceará, abrem seleção para preenchimento de vagas de 

monitorias remunerada e voluntária para seleção de bolsas de extensão PREX referente 

ao ano de 2023. 
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Letícia Joaquina 

de Castro 

Rodrigues 

Souza e Souza 

à Visão 

(Síndrome de 

Irlen) 

 

 

Objetivo do Curso Curso Espanhol acessível: línguas estrangeiras em todos os 

sentidos – Edição Mi cariño: Potencializar, por meio de práticas de letramento 

multimodais em língua espanhola, o desenvolvimento sensorial e cognitivo das 

crianças/adolescentes atendidas no serviço de estimulação visual. 

Objetivo do Projeto de Extensão Lê que eu te escuto: vozes que incluem: Desenvolver 

a gravação em áudio de materiais em línguas estrangeiras, para disponibilização no 

Repositório de Informação Acessível (RIA) REBECA – Rede Brasileira de Estudos e 

Conteúdos Adaptados. 

Objetivo Projeto de Extensão Distúrbios de Aprendizagem Relacionados à Visão 

(Síndrome de Irlen): Realizar trabalho de sensibilização, junto à sociedade fortalezense, 

sobre a importância do diagnóstico e da consequente atuação profissional, junto a 

estudantes (adolescentes e adultos) que apresentem distúrbios de aprendizagem 

relacionados à visão. 

 

DOS DOCUMENTOS, LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES PARA 

BOLSISTA REMUNERADO: 

- Estar matriculado em curso de graduação da UFC, a partir do segundo semestre; com 

formatura prevista para semestre 2024.1 ou posterior. 

- Não estar recebendo bolsas de outros programas da UFC. 

- Disponibilidade de trabalho para 12 horas semanais, de participação nos encontros de 

orientação com a coordenadora do Programa, participação em curso de formação na área 

da inclusão de pessoas com deficiência. 

- Familiaridade com redes sociais (Instagram), editores de imagem (Canvas e 

assemelhados), plataformas (youtube e Spotify, preferencialmente) e gerenciamento de 

correio eletrônico (Gmail); 

- Algo fundamental: interesse em aprender sobre os temas: Inclusão e acessibilidade 

de/para pessoas com deficiência; serviço de ledor. 

- Os/as estudantes interessados/as devem enviar uma breve carta de apresentação (entre 

500 e 600 palavras), considerando os requisitos acima, histórico acadêmico e 

comprovante de matrícula no semestre 2023.1, para:  alencarbia@gmail.com , até às 

23:59horas do dia 25 de março. 
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DOS DOCUMENTOS, LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES PARA 

BOLSISTA VOLUNTÁRIO: 

- Estar matriculado em curso de graduação da UFC, a partir do segundo semestre; com 

formatura prevista para semestre 2024.1 ou posterior. 

- Disponibilidade de trabalho de no mínimo 4 horas semanais e no máximo 12 horas 

semanais, de participação nos encontros de orientação com a coordenadora do Programa, 

participação em curso de formação na área da inclusão de pessoas com deficiência. 

- Familiaridade com redes sociais (Instagram), editores de imagem (Canvas e 

assemelhados), plataformas (youtube e Spotify, preferencialmente) e gerenciamento de 

correio eletrônico (Gmail); 

- Algo fundamental: interesse em aprender sobre os temas: Inclusão e acessibilidade 

de/para pessoas com deficiência; serviço de ledor. 

- Os/as estudantes interessados/as devem enviar uma breve carta de apresentação (entre 

500 e 600 palavras), considerando os requisitos acima, histórico acadêmico e 

comprovante de matrícula no semestre 2023.1, para:  alencarbia@gmail.com , até às 

23:59horas do dia 25 de março. 

DA SELEÇÃO  

A seleção dos candidatos será feita por Comissão de Seleção constituída pelas 

professoras coordenadoras da ação extensionista Programa Mais Inclusão: Construindo 

Letras Acessíveis. O processo de seleção consistirá de três etapas: 1) carta de interesse 

com breve histórico de sua trajetória acadêmica e exposição de motivos a respeito de 

sua participação no Projeto de seu interesse, 2) entrevista, 3) análise de seus históricos 

escolares (em caso de empate). Das etapas, apenas a 1ª e 2ª terão caráter eliminatório.  

1ª FASE: CARTA DE INTERESSE A carta de interesse deverá conter um breve 

histórico de sua trajetória acadêmica e exposição de motivos a respeito de sua 

participação na ação extensionista selecionada para atuar. O candidato deverá obter nota 

mínima de 7,0 (sete), no intervalo de 0 (zero) a 10,0 (dez). Não obtendo nota mínima 

exigida, o candidato não continuará no processo seletivo. A produção de texto será em 

língua estrangeira (espanhol).  

2ª FASE: ARGUIÇÃO/ ENTREVISTA DO CANDIDATO A arguição dos candidatos 

terá a duração de até 10 (dez) minutos e será feita na língua espanhola correspondente 

ao projeto. A arguição será conduzida pela Comissão de Seleção. O candidato deverá 

obter nota mínima de 7,0 (sete), no intervalo de 0 (zero) a 10,0 (dez). Não obtendo a 

nota mínima exigida, o candidato não continuará no processo seletivo. O aluno será 

questionado sobre conhecimentos básicos da área do Curso ou Projeto a que está se 

candidatando, disponibilidade de tempo para dedicar-se à ação, interesse e perfil para 

engajar-se na extensão para a qual se inscreveu, bem como sobre sua desenvoltura ao 

comunicar-se e sobre seu nível na língua da seleção (vocabulário, fluidez, gramática, 

pronúncia e adequação da linguagem). A entrevista poderá ser presencial ou virtual a 

depender da comissão. Os candidatos serão avisados por e-mail.  

mailto:alencarbia@gmail.com


3ª FASE: ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR A comissão de seleção analisará o 

histórico escolar dos candidatos para possíveis desempates. 

 

DOS RESULTADOS: 

Será indicado para o preenchimento da vaga o candidato com a melhor média, que será 

a média simples entre as notas das três etapas da seleção. No caso de algum candidato 

desistir de assumir a vaga, o candidato seguinte, melhor colocado e aprovado na 

seleção, será chamado para ocupar a vaga do desistente. 

CALENDÁRIO GERAL: 

INSCRIÇÕES 21 a 25 de março de 2023 

DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 27 de março de 2023 

ENTREVISTA 28 e 29 de março de 2023 

RESULTADO FINAL 30 de março de 2023 

ASSINATURA PELOS 

SELECIONADOS DOS TERMOS DE 

COMPROMISSO 

30 de março de 2023 

INÍCIO DAS ATIVIDADES PELOS 

BOLSISTAS 

01 de abril de 2023 

 

 

DOS ASPECTOS GERAIS  

Os casos omissos deste edital serão julgados pelas comissões de seleção constituídas 

pela comissão de seleção.  

 

Fortaleza, 20 de março de 2023. 

 

 

Profa. Dra. Beatriz Furtado Alencar Lima - Coordenadora do Programa de Extensão 

Mais Inclusão: Construindo Letras Acessíveis 

 

Profa. Dra. Letícia Joaquina de Castro Rodrigues Souza e Souza – Vice-Coordenadora 

do Programa de Extensão Mais Inclusão: Construindo Letras Acessíveis 

 

Professoras Departamento de Letras Estrangeiras 


