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EDITAL UESC Nº 117 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
Curso de Formação de Mediadores de leitura e Contadores de Histórias 
 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura das inscrições para o Curso de Formação Mediadores de leitura e 
Contadores de Histórias, promovido pelo PROLER e PROJETO BIBLIOTECA VIVA, do 
Departamento de Letras e Artes - DLA. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

Período 01 a 05 agosto de 2016. 

Horário Das 8 às 21 horas 

Local Protocolo da UESC – Térreo do Pavilhão Adonias Filho 

Clientela Estudantes da graduação, professores da Educação Básica e interessados.   

Taxa  Gratuita 

 
2. DO CURSO: 
Objetivos: 
Refletir sobre a importância da leitura como bem cultural enriquecedor da formação social e da vida 
cidadã. Formar contadores de histórias entre os estudantes da UESC, professores e interessados, 
iniciar ou ampliar conhecimentos acerca da técnica de contar histórias, orientar sobre aspectos 
práticos e teóricos da narração de histórias e criar, construir e manusear personagens de histórias 
infantis para o uso nas contações de histórias. 
Metodologia: 
Além de questões teóricas e de memorização, voz, e técnicas corporais, o curso também abrange a 
construção de bonecos para a contação de histórias. Será seguido das seguintes etapas: 
1. Um estudo acerca da tradição oral, da técnica de contação de histórias e sobre o trabalho com 
literatura infantil, desde contos, narrativas, crônicas e demais textos literários. 
 2. A técnica de contação de histórias e a construção de personagens para o apoio nas 
apresentações das histórias. 
 

PERÍODO/HORÁRIO 
01 de setembro (13.30 às 17:40 - 18:40 às 22:00) 
02 de setembro  (13.30 às 17:40 - 18:40 às 22:00) 

LOCAL A definir 

CARGA HORÁRIA 20 horas 

VAGAS 35 (por ordem de inscrição) 

COORDENADOR Professora Glória de Fátima Lima dos Santos 

MINISTRANTES 
Professoras Ângela Márcia Damasceno Teixeira Barbosa 
                     Edna Serpa Ferreira Correia 

3. DOS CERTIFICADOS - Farão jus a certificado os participantes que, devidamente inscritos, 
frequentarem regularmente pelo menos 75% da carga horária. 
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