
 
Processo seletivo interno de estudantes do IEL para participação no 

projeto de extensão   
Cursinho Popular Entrenós: humanidades e linguagens 

(bolsistas e voluntários) 
 
 
1. Finalidade: 
Selecionar estudantes (bolsistas e voluntários) dos cursos de Licenciatura em 
Letras e de Estudos Literários da Universidade Estadual de Campinas para 
desenvolver atividades no âmbito do Projeto de Extensão Cursinho Popular 
Entrenós: humanidades e linguagens. 
 
Inscrições: 14 a 21 de outubro de 2022. 
 
2. Sobre as atividades a serem desenvolvidas: 
 
O Projeto de Extensão Cursinho Popular Entrenós: humanidades e linguagens 
foi contemplado no 1º Edital PROEC/PRG de apoio à curricularização da 
extensão 2021/2022 (ver objetivos do Projeto no Anexo I). O projeto pretende 
envolver estudantes (graduação e pós-graduação) e professores do IEL e do 
IFCH na implementação da proposta e tem como previsão o desenvolvimento 
das seguintes atividades: 
 
Novembro de 22 a fevereiro de 2023: 

• Participação em reuniões quinzenais da equipe. 

• Curadoria de textos, objetos digitais e recursos didáticos relacionados aos 
temas, conceitos e gêneros considerados (ver Anexo I – Metodologia) 
para alimentação prévia do site do cursinho. 

• Produção de planos de aulas, recursos de aprendizagem e atividades 
didáticas relacionados aos temas, conceitos e gêneros considerados. 

 
Março/maio de 2023: 

• Mesmas atividade dos itens do período anterior com menor carga horária. 

• Ministrar aulas para turmas do cursinho popular. 
 
 
3. Requisitos para se inscrever e critérios de seleção. 
 
Serão critérios adotados para a seleção do(a) bolsista: 

• Estar matriculado no curso de licenciatura em Letras ou no curso de 
Estudos literários da UNICAMP. 

• Compatibilidade da formação e objetivos acadêmicos do(a) candidato(a) 
com as funções a serem desempenhadas. 

• Não estar usufruindo de outras bolsas ou outra modalidade de auxílio 
financeiro que exija exclusividade, durante o período da bolsa (a presente 
bolsa permite acúmulo de outras bolsas ou financiamentos). 

• Desejável que já tenha alguma experiência em docência e/ou com a 
produção de recursos didáticos. 

 



4. Pagamento: 
Para os/as dois/duas bolsistas selecionado(a)s – um(a) estudante de Letras e 
outro(a) de Estudos Literários –, está previsto o pagamento de uma bolsa mensal 
no valor de R$ 405,00 durante 8 meses. O bolsista deverá ter dedicação de 6 
horas semanais, com horários flexíveis até 02/2023 e de pelo menos 2 noites a 
partir de março de 2023.  
 
5. Inscrições: 
As inscrições poderão ser feitas de 14 a 21 de outubro de 2022, pelo formulário 
(https://forms.gle/FxQWcCPofiLwFvccA), usando a conta da Unicamp com 
upload dos seguintes documentos: 
6.1. Histórico Escolar (emitido via sistema DAC). 
6.2. Currículo contemplando formação acadêmica e experiência profissional ou 
acadêmica em atividades afins aos descritos no item 2. 
 
6. Cronograma:  
 
FASES  DATAS  
Lançamento do edital  13 de outubro de 2022 
Inscrição dos candidatos  14 a 20 de outubro de 2022 
Divulgação de inscrições 
homologadas (site do IEL e por e-
mail para os inscritos)  

21 de outubro de 2022 

Análise do currículo e entrevistas  24 de outubro de 2022, das 17h30 às 19h30 
(via Google Meet) 

Resultado final (site do IEL e por e-
mail para os inscritos) 

28 de outubro de 2022 

Início das atividades 01 de novembro de 2022 

 
7. Documentos necessários para a formalização e concessão da bolsa: 
Os (As) alunos(as) selecionados(as) deverão apresentar os seguintes 
documento  para a formalização e concessão da bolsa: 
- Documento de identidade 
- CPF 
- Comprovante de Matrícula (tela DAC) 
- Comprovante de residência 
 

8. Encaminhamento de dúvidas  
Dúvidas relativas a este edital e/ou ao Projeto Cursinho Popular Entrenós: 

humanidades e linguagens deverão ser encaminhadas para a coordenação do 

projeto no âmbito do IEL: jpb@unicamp.br 

 

 

Coordenação do Projeto: 

Profa Jacqueline Peixoto Barbosa – IEL 

Profa Joice Melo Viera e Prof Rafael Garcia - IFCH 

https://forms.gle/FxQWcCPofiLwFvccA
mailto:jpb@unicamp.br


ANEXO 1 

Projeto de Extensão Cursinho Popular  
Entrenós: humanidades e linguagens 

(Objetivos e metodologia do projeto) 

Objetivos: 

O projeto envolve a formação de estudantes da educação básica e também a de graduandos do 
IEL e do IFCH. Em relação à primeira formação, o objetivo é propiciar espaços para que 
aprendizagens previstas na BNCC relativas às áreas de linguagens e Ciências Humanas possam 
se consolidar, partindo de práticas sociais de uso da linguagem rumo aos conhecimentos e 
habilidades previstos, de modo a contextualizar e a possibilitar a análise interdisciplinar de 
objetos e temáticas, com o intuito de contribuir para que os estudantes da educação básica 
possam: 

(a) ingressar no ensino superior  
(b) estabelecer pontes entre sua vivência de jovens e as aprendizagens previstas  
(c) ter uma participação mais informada, crítica e ética nas várias esferas de atividade humana. 

Em relação à formação dos graduandos, o objetivo é possibilitar a vivência do desenvolvimento 
de um projeto interdisciplinar e de modalidades de atividades que representem algum tipo de 
inovação em termos didáticos e metodológicos. 

 

Metodologia 

O desenho metodológico prevê que no centro do processo estejam fóruns de discussão 
(presenciais) sobre temáticas contempladas pela área de Ciências Humanas e Linguagens 
(BNCC), que alimentam e são alimentados por duas outras frentes: o trabalho com literatura e 
com produção de textos.  

Os fóruns de discussão são uma prática social própria da vivência democrática e visam a 
discussão de questões controversas e/ou de relevância social. Além de possibilitarem o trato 
com o contraditório, são abertos e flexíveis, podendo aderir a diferentes temáticas, problemas 
e formatos. Supõem o desenvolvimento de diferentes habilidades relacionadas ao 
estudo/leitura, à argumentação e à performance oral. Com relação ao trabalho com literatura, 
mais do que o ensino de (ou sobre literatura), a proposta é garantir espaço para leituras 
significativas e contextualizadas de obras, incluindo, mas não se limitando a, as que figuram nas 
listas de vestibulares. Propõe-se, assim, um contato direto com textos literários variados – do 
clássico ao contemporâneo, do cânone à literatura periférica – por meio de eventos de leitura, 
saraus, rodas de conversa, clubes de leitura, leitura compartilhada, dentre outras possibilidades. 
Também estão previstas oficinas de escrita criativa, produção de narrativas digitais, organização 
de slams, dentre outros. Por meio da criação artística, o estudante não só poderá perceber 
facetas do processo de escrita de textos literários como olhar de outra forma para os dramas 
humanos. 

Toda leitura será acompanhada de contextualização sócio-histórica da obra e de discussões de 
temáticas emergentes nos/dos textos, sob uma perspectiva histórica, filosófica e sociológica. 
Assim questões ligadas ao racismo, à xenofobia, à situação de refugiados no mundo, à 
desigualdade social e de gênero, a preconceitos e violências de diferentes tipos, dilemas éticos, 
a situações de conflito extremas etc. serão tematizadas. 

Já o trabalho com produção de textos, prevê a escrita de artigos de opinião, comentários, 
ensaios escolares, resenhas, dissertações etc.  



Assim, em uma primeira etapa, está previsto que os graduandos procedam à curadoria e 
produção de recursos didáticos relacionados ao escopo das temáticas e aos gêneros textuais 
considerados, que serão referenciados ou disponibilizados no site do cursinho. Em uma segunda 
etapa, a partir do sétimo mês de desenvolvimento do projeto, está previsto o início da oferta de 
turmas do cursinho.  

 


