UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
EDITAL 031/2017-PROEXT/UEAP
CHAMADA PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE EXTENSÃO
A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Amapá – UEAP
(PROEXT), por meio da Divisão de Extensão (DE), reiniciará o processo de inscrição para
as vagas remanescentes para os interessados no curso de extensão em Letramento
Digital.

1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
1.1. Esta chamada é destinada à inscrição de interessados no curso de Letramento
Digital. O presente curso visa a oportunizar um espaço de discussão teórica e prática
sobre os novos e múltiplos letramentos que a sociedade atual demanda, uma vez que a
vida social tem sido fruto da interação em espaço online e offline. Por isso, pretende-se,
em linhas gerais, discutir sobre como se dá a leitura e a produção de textos orais e
escritos realizadas em espaços online e, de maneira específica, procurar-se-á refletir
sobre como essas exigências/necessidades sociais chegam às salas de aulas,
entendendo como elas podem ser mediadas na promoção da aprendizagem do ensino de
línguas, através de possíveis ações/intervenções pedagógicas.

2. DO PÚBLICO-ALVO E DAS VAGAS
2.2. O curso é destinado a Professores formados em Letras ou acadêmicos do curso de
Letras, devendo o segundo comprovar vínculo com uma IES, e dispõe de 20 vagas.

3. DO CRONOGRAMA
ETAPAS
Inscrição
Divulgação da lista de inscritos e cadastro reserva
Convocação para iniciar o curso imediatamente

PERÍODO/DATA
20 e 21/09/2017
22/09/2017
22/09/2017

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição se dará online, pelo endereço www.processoseletivo.ap.gov.br. Além da
inscrição pelo site, os candidatos devem preencher a Ficha de Inscrição, em anexo a este
edital, e enviá-la junto com: a) a declaração de matrícula da IES a que pertence (se o
candidato for acadêmico), b) RG; e c) CPF para o e-mail da coordenadora do curso:
lilian.santos@ueap.edu.br, até o prazo final das inscrições.
4.2. As inscrições ocorrerão no período de 20/09 e 21/09/2017.
4.3. Não serão realizadas inscrições fora do período estabelecido por esta chamada.
4.4. Não será homologada a inscrição do candidato que não apresentar a documentação
completa.
4.5. Serão convocados para a matrícula os 20 primeiros candidatos que tiverem suas
inscrições homologadas.
4.6. A relação dos inscritos e a homologação das inscrições serão divulgadas no dia
21/09/2017, através do sítio eletrônico www.ueap.edu.br.
4.7. Após a divulgação da relação dos inscritos, os candidatos serão convocados para a
realização da matrícula imediatamente. Caso haja candidato que não realize a matrícula,
o mesmo perderá sua vaga.

5. DA ESTRUTURA DO CURSO
5.1. O curso é de natureza semipresencial (com encontros presenciais e a distância,
conforme o cronograma dos encontros que será entregue na aula inaugural), sendo
dividido em dois momentos (cursos): Letramento Digital I e II.
5.2. Cada curso é composto por 15 encontros totalizando 30 horas.
5.3. As atividades, quando presenciais, ocorrerão no Campus II, no horário de 18h30min
às 20h30min.
5.4. Apenas poderão se matricular no curso de Letramento Digital II os participantes que
concluírem Letramento Digital I.
5.5. Os candidatos precisam ter disponibilidade nos dia e horário dos encontros, seja para
vim até a UEAP ou para participar das aulas online pelo suporte de aprendizagem
escolhido para o curso.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Os candidatos convocados efetivaram a matrícula em dia e horário a ser informado
em convocatória.
6.2. Os casos omissos serão resolvidos pela PROEXT e pela coordenação do curso.

Macapá-AP, 19 de setembro de 2017.

Suelen Felix Pereira
Chefe da Divisão de Extensão – DE/UEAP

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEXT

CURSO DE LETRAMENTO DIGITAL I
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:

/

/

RG:

CPF:

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

TELEFONE:

WHATSAPP:

E-MAIL:
DADOS PROFISSIONAIS
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
INSTITUIÇÃO:
EM ANDAMENTO ( ) CONCLUÍDA (

)

ANO:

PERÍODO/SEMESTRE (SE O CANDIDATO FOR ACADÊMICO):
VOCÊ TEM ACESSO À INTERNET?

(

) SIM

(

) NÃO

(

) ÀS VEZES

QUAIS REDES SOCIAIS VOCÊ UTILIZA?
VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM LETRAMENTO DIGITAL?

(

) SIM

(

) NÃO

