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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-000 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 046
Edital para recebimento de propostas para o curso de formação de mediadores de leitura

A Reitora em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de processo de seleção de propostas para o Curso de formação de mediadores de leitura, sob coordenação do PROLER, conforme as condições abaixo definidas. 

1. Das Disposições preliminares 
1.1. A presente Convocação tem por objetivo selecionar propostas de professores que ministrarão Curso de Formação de Mediadores de Leitura do PROLER.  

2. Das Condições do curso 
2.1. O curso será coordenado pelo PROLER /UESC, oficialmente conveniado ao PROLER NACIONAL, e será realizado na instituição conveniada onde desenvolve regularmente as suas atividades.      
2.2. O curso será gratuito e terá duração de 40 horas, com vagas limitadas a 50 alunos.
2.3. É facultado ao Comitê definir a distribuição da carga horária que melhor se ajuste às condições locais de realização do curso. 
2.4. Ao término do curso, os alunos receberão certificado de conclusão emitido pela Coordenação Nacional do PROLER/FBN, ficando sua concessão condicionada à frequência mínima de 75% de comparecimento às atividades
2.5 O curso destina-se, preferencial, mas não exclusivamente, a professores, bibliotecários e demais profissionais envolvidos com ações ou projetos de formação de leitores.   
   
3. Dos requisitos de participação 
3.1. Para se inscrever nesta seleção, o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 
a) ter mestrado ou doutorado em Letras ou áreas afins;  
b) ter experiência, devidamente comprovada, em ações ou projetos de formação de leitura.
3.2. O candidato deverá anexar à sua proposta as fotocópias de seu documento de identidade, de seu CPF, de seu PIS/Pasep e de seu Currículo.  


4. Das propostas 
4.1. Além dos documentos comprobatórios das exigências referidas nas alíneas (a) e (b) do Item 3, o candidato deverá encaminhar, por escrito, ao Comitê do PROLER/UESC uma proposta de curso constituída dos seguintes itens: Ementa, Objetivos, Programa detalhado das aulas, Método de avaliação e Bibliografia de referência.

4.2. As propostas serão pré-avaliadas pelo Comitê local para onde forem encaminhadas, e, em seguida, acompanhadas de parecer deste, serão submetidas à avaliação da Coordenação Nacional e ao Conselho Deliberativo do PROLER. 
 
4.3. As propostas serão analisadas segundo os critérios abaixo listados: 

Vinculação ao objetivo e condições de exeqüibilidade;  
Prioridade concedida às atividades práticas e diretas de leitura e escrita; 
Estratégias e métodos de trabalho e avaliação; 
Formação acadêmica e experiência comprovada do candidato em ações ou projetos ligados à formação de leitores. 

5.  Do prolabore
Está fixado em R$ 62, 50 o valor bruto do pró-labore hora/aula a ser pago aos professores selecionados para ministrar os cursos de formação de mediadores de leitura de que trata este Edital.  

6.  Dos prazos
O PROLER/UESC estará recebendo as propostas até o dia 30 de abril de 2009, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.

As propostas encaminhadas, via correio, deverão ser postadas até o dia 30 de abril de 2009 e deverão ser encaminhadas à 

Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC
Rod. Ilhéus-Itabuna, km 16
CEP 45662000
Ilhéus-Bahia
Sala de leitura do PROLER
Pav. Pedro Calmon – Térreo

7. Da divulgação dos resultados: 
Os resultados serão divulgados no site da UESC no dia 08 de maio de 2009

8. Disposições gerais:
 Os casos omissos serão definidos pela Coordenação do PROLER/UESC.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 16 de abril de 2009.



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA EM EXERCÍCIO

