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EDITAL Nº 001/2021
Seleção de Acadêmico(a) de Língua Inglesa para o Projeto de Extensão “Music
Club”
O Colegiado do Curso de Letras Inglês, da Universidade Estadual do Paraná – Unespar –
do campus de Apucarana, torna pública a seleção de acadêmicos, conforme segue:

1. Dos Objetivos e Finalidades
O projeto de extensão tem por finalidade promover uma oficina a adolescentes da
EDHUCCA e demais escolas públicas de Apucarana e região, em meio virtual, a fim de
desenvolver as habilidades linguístico-comunicativas de oralidade, leitura e produção
escrita em língua inglesa, por meio do gênero textual canção.
Este objetiva selecionar acadêmicos (sem bolsa ou remuneração) para atuarem como
ministrantes de uma oficina virtual, semanal, de língua inglesa.
2. Das Vagas
O projeto de extensão seleciona 02 acadêmicos(as) conforme as seções posteriores neste
Edital.
3. Do Processo de Seleção
3.1 São requisitos para a participação do(a) acadêmico(a):
I. Estar regularmente matriculado(a) no curso de Graduação de Letras Inglês;
II. Ter disponibilidade para se dedicar à carga horária semanal de 02 horas, necessárias às
atividades do projeto de extensão.
III. O(A) acadêmico(a) não poderá acumular sua participação em mais de dois projetos de
extensão simultaneamente, para que não ocorra prejuízo no seu próprio aproveitamento
acadêmico.
3.2 Critério e forma de seleção:
I. Entrevista em língua inglesa a ser conduzida pela coordenadora do projeto de extensão, a
fim de avaliar o grau dos conhecimentos linguístico e pedagógico do candidato.
.
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4. Período, horário e meio para inscrição pelos candidatos
4.1 O(A) acadêmico(a) interessado(a) em participar do processo de seleção deve preencher
a ficha de inscrição (ANEXO I) e enviá-la para a coordenadora do projeto, através do email raquel.almeida@unespar.ed.edu.br, no período de 28 de abril a 02 de maio de 2021.
4.2 A entrevista ocorrerá com os inscritos no dia 03 de maio de 2021, das 18h00 às 19h00
via Meet. Os inscritos receberão, previamente, o convite para entrar na sala de reunião
online.
5.

Das Disposições Gerais

5.1 Os acadêmicos selecionados receberão certificado de participação em projeto de
extensão, de acordo com a sua carga horária total desempenhada no projeto.
5.2. O período de execução do projeto será nos meses de maio e junho de 2021.
5.4 O resultado final da seleção será publicado no site da Unespar/Apucarana no dia 04 de
maio de 2021.
5.5 As atividades a serem desenvolvidas pelos selecionados terão início no dia 05 de maio
de 2021.

Apucarana, 27 de abril de 2021.

Profa. Dra. Raquel Silvano Almeida
Coordenadora do Projeto de Extensão

