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1. CONCEITUAÇÃO DO CURSO DE EXTENSÃO 

 

1.1 O curso é ofertado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC e coordenado por 

professores do Curso de Letras, com o objetivo de desenvolver condições de compreensão e de 

expressão escrita a cursistas que desejam estudar em universidades brasileiras e profissionais 

estrangeiros, de modo a permitir uma integração e adaptação ao ambiente laboral e universitário 

brasileiro, visando melhor desempenho  em suas atividades profissionais e educativas. Esta atividade 

de extensão visa desenvolver ações em consonância com o ensino, promovendo experiências teórico-

práticas na área de Ciências Humanas, Linguagens e Artes do Curso de Letras. A PROEC  

disponibilizará vagas para acadêmicos-monitores (voluntários) de nível superior da UERR em Boa 

Vista (RR). 

  

 

2. NÚMERO DE VAGAS E CARGA-HORÁRIA 

2.1 02 (duas) vagas para carga horária de 140 horas. 

 

3. ÁREA 

3.1 Ciências Humanas Linguagens e Artes – Curso de letras 

 

4. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

4.1 De 18 a 24 de fevereiro de 2021. 

4.2 Os candidatos deverão efetuar sua inscrição através do email letras@uerr.edu.br . 

 

 

5. PERÍODO DE VIGÊNCIA 

5.1 O período de vigência do curso será de dois semestres letivos (2021.1 e 2021.2). 

 

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO  

6.1. Apresentar comprovante de que está cursando pelo menos o 3º (terceiro) semestre do curso de 

Letras da UERR;  

6.2. Cópia do CPF e RG;  

6.3. Declaração pessoal de que possui disponibilidade para 4 (quatro) horas semanais para monitoria. 

  

 

7. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

7.1. O candidato deverá estar cursando a partir do terceiro semestre de graduação em Letras. 

7.2. Serão aspectos considerados relevantes: o interesse pela temática da área, conhecimento teórico e 

prático dos conteúdos. 

7.3. Desempenho acadêmico do estudante mediante análise do Histórico Escolar. 

7.4. O candidato será avaliado por entrevista por videoconferência com a equipe coordenadora no 

período de 25 a 26 de fevereiro. A entrevista será marcada via telefone ou e-mail. 

 

 

A PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - PROEC -  

TORNA PÚBLICO O PROCESSO DE SELEÇÃO PARA 

ACADÊMICOS-MONITORES GRADUANDOS EM LETRAS. . 

 

mailto:letras@uerr.edu.br
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9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

9.1 O resultado do processo seletivo dos candidatos será divulgado no dia 01/03/21 no site da UERR. 

                                                                                                 

                                                                                           

 

Boa Vista, 02 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

                                                 

  

 

 

 


