
                         

 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA SELEÇÃO DE COLABORADORES 

 

Informa-se que durante o período de 05 a 11 de setembro estarão abertas as 

inscrições de colaboradores voluntários para o projeto Capacitação em Organização 

e Dinamização de Bibliotecas Escolares e Letramento Literário, que será ofertado 

pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) em parceria com a Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

do município de Belford Roxo. 

As inscrições serão realizadas mediante envio de currículo e carta de interesse 

para o e-mail: extensao.cbel@ifrj.edu.br 

Os candidatos selecionados serão contatados para entrevista que ocorrerá no dia 

08 de setembro de 2017 (sexta-feira). A seleção busca preencher 02 (duas) vagas que 

serão ocupadas apenas por discentes do Curso de Licenciatura em Biblioteconomia da 

Unirio. 

 

SOBRE O PROJETO 

Tendo como objetivo facilitar a compreensão sobre como uma biblioteca é 

organizada e como podemos utilizá-la no fomento do letramento literário, este projeto 

dará especial atenção à importância da capacitação dos educadores do município de 

Belford Roxo que atuam em bibliotecas ou salas de leituras, potencializando o 

desenvolvimento e exercício da cidadania. Almeja ainda, potencializar o 

desenvolvimento social e educacional do público alvo. O percurso metodológico se dará 

a partir de aulas expositivas e práticas no IFRJ campus Belford Roxo e, em algumas 

escolas representadas pelos discentes selecionadas durante o curso, através da 

organização do acervo e realização de práticas de mediação literária e cultural. 

 



ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS 

COLABORADORES 

 

 Os colaboradores voluntários desenvolverão atividades que visam auxílio 

didático pedagógico, como elaboração, planejamento e aplicação de aulas junto aos 

coordenadores durante todo o período do curso, que será ofertado de 06 de outubro a 

01 de dezembro, assim como auxílio na elaboração e confecção de material didático, e 

na avaliação e construção de relatórios parcial e final, conforme cronograma a seguir: 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

19/09/2017 10:00 – 17:00 Curso de capacitação para elaboração de material 

didático 

06/10/2017 14:00 – 18:00 Auxílio didático e pedagógico para aula 1 (livro, 

biblioteca e leitura) 

13/10/2017 14:00 – 18:00 Auxílio didático e pedagógico para aula 2 (mediação 

da leitura) 

20/10/2017 14:00 – 18:00 Auxílio didático e pedagógico para aula 3 (biblioteca 

como agente de mudança social) 

27/10/2017 14:00 – 18:00 Auxílio didático e pedagógico para aula 4 

(apresentação de projetos existentes) 

01/11/2017 14:00 – 18:00 Auxílio didático e pedagógico para aula 5 

(observatório de práticas) 

10/11/2017 14:00 – 18:00 Auxílio didático e pedagógico para aula 6 

(dinamização e organização de espaços de leitura) 

17/11/2017 09:00 – 16:00 Auxílio didático e pedagógico para aula 7 (Oficinas de 

práticas) 

24/11/2017 09:00 – 16:00 Auxílio didático e pedagógico para aula 8 (Oficinas de 

práticas) 

01/12/2017 14:00 – 18:00 Auxílio didático e pedagógico para conclusão do 

projeto e aplicação de questionários. 

 

 


