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Edital Curso Mediadores de Leitura para Professores da Educação Básica 
 
 

Período: 2012.1 – 2ª Tuma ofertada 
 
 
A Universidade Federal de Campina Grande abrirá inscrições para a 2ª turma do Curso 

Mediadores de Leitura, voltado a professores efetivos ou com contrato das redes públicas municipais 
e estaduais da Educação Básica da cidade de Campina Grande e de cidades circunvizinhas. As aulas 
terão início no dia 14 de abril e término no dia 28 de julho/2012. A carga-horária do curso é de 90h, 
70% presenciais e 30% a distância.  

A parte presencial será ministrada em doze encontros que ocorrerão no período a ser definido, 
de acordo com o cronograma do curso. As atividades à distância serão desenvolvidas por meio de 
leituras, atividades dirigidas, exercícios, dentre outros.  

 
1. Ementa do Curso: 
 

Concepções de leitura. Estratégias de leitura. Níveis de processamento de sentido do texto. Gêneros 
textuais e ensino. 

 
 
2.  Objetivo Geral: 

 

 Contribuir para a formação continuada de professores mediadores de leitura 
que atuam no ensino fundamental nas escolas públicas (estaduais e municipais) do 
município de Campina Grande e de cidades circunvizinhas. 

 
 

3. Responsáveis pelo Curso: 
 

 
Coordenadora Geral: Profª. Dra. Maria de Fátima Alves da Costa (UFCG); 
 
Tutora do Curso: Patrícia F. N. de Oliveira 
 
Professora formadora: Profª. Ms. Magna Lúcia da Silva (UFPB); 
 
Professora formadora: Profª. Dra. Roziane Marinho (UFCG); 
 
 

 As aulas acontecerão aos sábados, das 07h30minh às 12h30min, no bloco BZ, sala 
107. (Início 14 de abril – Encerramento 28 de julho de 2012). 
 
 



4. Período de seleção: 
Divulgação: 

 
A semana de divulgação nas Secretarias de Educação (municipais e estadual) e na página da 

UFCG acontecerá de 22 a 25 de março de 2012; 
 
Inscrições: 
 

As inscrições estarão abertas de 26 a 30 de março de 2012 e poderão ser feitas na Secretaria 
da Unidade Acadêmica de Educação (UAEd) – bloco AB do Campus de Campina Grande – 
Bodocongó.  

Para a realização da inscrição na UAEd/UFCG o interessado deve entregar ficha de  inscrição 
preenchida (disponibilizada na Secretaria), fotocópias da carteira de identidade e de comprovante de 
vínculo com uma rede pública de ensino: contracheque ou declaração da Secretaria de Educação com 
data recente. É necessário que neste documento conste, obrigatoriamente, a indicação do tipo de 
vínculo com a rede de ensino: concursado/efetivo ou temporário/contrato provisório). 

 
Resultado 
 
Resultado final: 
 
O resultado final da seleção será divulgado no dia 11 de abril de 2012. Divulgaremos o 

resultado no mural da Unidade Acadêmica de Educação e pelos emails de contatos dos inscritos. 
 
 

5. Confirmação da inscrição: 
A coordenação do curso divulgará até o dia 11 de abril de 2012 a relação dos professores que 

tiveram matrícula confirmada. 
Se o número de inscritos for maior do que o número de vagas, haverá a prioridade dos docentes 

efetivos para o preenchimento das vagas. Caso o número de vagas continue insuficiente, será feito um 
sorteio. 

O professor/cursista que não comparecer ao primeiro ou ao segundo encontro, será 
automaticamente desvinculado do curso. Nesse caso, será chamado mais um professor da lista de 
excedentes. 

Os cursistas assinarão um termo em que declarem o compromisso com a realização e a 
conclusão do curso. 
 

6. Certificados: 
A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de Campina Grande concederá certificado 

aos docentes que concluírem o curso com a indicação da carga-horária, do aproveitamento e da 
frequência.  

 
 

Em caso de dúvidas, ligue para a Unidade Acadêmica de Educação (83) 2101-1213 ou envie 
mensagem para o e-mail> patriciatutora1@gmail.com. 
 

Campina Grande, 22 de março de 2012. 
 
 
 

 
Profa. Maria de Fátima Alves da Costa 

Coordenadora Geral do Curso Mediadores de Leitura /UFCG 
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CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 2012.1 

Curso: Mediadores de Leitura - sábado – 07h30min às 12h30min 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO nº. _______ 

 

1. Nome: _______________________________________________________________ 

2. Endereço:  ___________________________________________________________ 

_______________________________ Município ______________________________ 

3. Telefone fixo: ______________________  

4. Celular: ___________________________ 

5. E-mail: ______________________________________________________________ 

6. Formação: 

(    ) Curso de Magistério/Normal  

(    ) Nível Médio 

(    ) Curso Superior  – nome do curso: _____________________________________ 

7. Em que ano/série leciona:  _____________________________________________ 

8. Qual(is) disciplina(s) ministra: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Nome(s) da(s) escola(s) onde leciona:  

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

10. Nome do Município onde leciona:  ______________________________________ 

11. Rede pública na qual leciona:    

(     ) Estadual       (     ) Municipal         (     ) Estadual e Municipal 

12. Vínculo com a rede pública de ensino: 

(     ) professor  efetivo/concursado         (     ) professor com contrato provisório 

 
 
Assinatura: ____________________________________________________________ 

 


