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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ABAETETUBA 

FACULDADE CIÊNCIAS DA LINGUAGENS 
FALC 

 
SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 
O curso Letras-Língua Espanhola da FACL publica a seleção de 8 (oito) bolsistas para atuar 
nos projetos PIBIC, MONITORIA E LABINFRA, podendo participar também como voluntários 
em qualquer uma dessas iniciativas. 
 
BOLSAS  
 
1. PIBIC  
 
Título projeto:  “Literatura latino-americana em processo. Manifestações, rupturas e 

continuidades da criação estética. Continuidade e atualização. Texto de 
estudo” 

Vagas:    2 
Publico alvo:   Discentes Letras-Língua espanhola e Letras-Língua portuguesa 
Disciplinas:  Fundamentos da teoria literária (ambos cursos) e Poesía, Prosa, Teatro 

e Cultura hispanófonas, e Literatura e formação da América hispânica 
(só espanhol) [uma vaga para cada área: Fundamentos e 
cultura/literatura] (Letras-Língua espanhola para Abaetetuba e 
Cametá, e Abaetetuba para Letras-Língua portuguesa) 

Período:  06/09/2021 a 06/08/2022 (um ano) 
Valor:    $400,00 
Prof. responsável:  Marco Chandía Araya 
 
2. LABINFRA 
 
Título do projeto:  “Modernização do laboratório de linguagem para aulas práticas dos 

cursos de português e espanhol” 
Vagas:    2 
Público alvo:  Discentes Letras-Língua espanhola e Letras-Língua portuguesa 

(Abaetetuba) 
Disciplinas: Sem disciplina específica. O bolsista desenvolverá trabalhos de   

organização do espaço para eventuais aulas.   
Período:   06/09/2021 a 06/08/2022 (um ano) 

Valor:    $400,00 
Profs. responsáveis:  Lorena Lopes de Freitas e Anne Leticia de Souza Cipriano Barros 
 
3. MONITORIA (2 projetos) 
 
1. Título projeto:  “Projeto de monitoria para as disciplinas de linguística e ensino 

aprendizagem de línguas do curso de Letras-Língua espanhola de 

Campus Universitário de Abaetetuba” 

Vagas:    2 
Público alvo:   Discentes Letras-Língua espanhola (Abaetetuba e Cametá) 
Disciplinas: Nas áreas de ensino e aprendizagem de línguas; de Linguística Geral e 

Linguística Aplicada 
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Período:   06/09/2021 a 06/02/2022 (seis meses) 

Valor:    $400,00 
Profs. responsáveis:  Lorena Lopes de Freitas e Anne Leticia de Souza Cipriano Barros 
 
2. Título projeto:  “Literatura, língua e mundo: estratégias para o fortalecimento dos 

imaginários latino-americanos. Continuidades de atividades remotas a 
presenciais” 

Vagas:    2 
Público alvo:   Discentes Letras-Língua espanhola e Letras-Língua portuguesa 
Disciplinas:  Fundamentos da teoria literária (ambos cursos) e Poesía, Prosa, Teatro 

e Cultura hispanófonas, e Literatura e formação da América hispânica 
(só espanhol) [uma vaga para cada área: Fundamentos e 
cultura/literatura] (Letras-Língua espanhola para Abaetetuba e 
Cametá, e Abaetetuba para Letras-Língua portuguesa) 

Período:  06/09/2021 a 06/02/2022 (seis meses) 
Valor:    $400,00 

Prof. responsável:  Marco Chandía Araya 
 
REQUISITOS, DIREITOS E COMPROMISSOS DOS BOLSISTAS 
 
a. Estar regularmente matriculado em curso de graduação.  
b. Não ter vínculo empregatício e dedicar 20 horas semanais às atividades da bolsa.  
c. Apresentar relatório parcial na metade do período, e relatório final ao termino. 
d. Não acumular mais de uma bolsa, de qualquer natureza.  
e. O bolsista tem direito a Certificado de Participação.  
f. Cadastrar e manter atualizado o currículo na Plataforma Lattes do CNPq.  
g. Atualizar, no SIGAA, seu cadastro: telefone, dados bancários, e-mail e endereço residencial.  
 
DOS REQUISITOS E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  
 
a. Ter disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolver as atividades. 
b. Ser aluno regular da FACL. 
c. Comprovar BOM rendimento escolar (sobre 7,0) nas disciplinas em geral.  
d. Participar da entrevista (online pelo Google Meet). 
 
DO PROCESSO SELETIVO  
 
Encaminhar os seguintes documentos em arquivo único no formato PDF:  
 
a. Texto de no máximo uma página que justifique a candidatura à bolsa, interesses 
acadêmicos-pessoais (em PC, Arial, número 12, espaço simples, justificado) 
b. Histórico escolar 
c. Ficha com os seguintes dados: pessoais, link currículo lattes, bancários (Conta corrente Caixa 
Econômica, Banco de Brasil, Bradesco, Santander, Itaú ou Banpará). 
 
Data de envio: 06 de setembro 
Endereço e consultas: espanholbolsas21@yahoo.com 
Colocar no título: “BOLSAS ESPANHOL”.  
Entrevistas e resultado final: 08 de setembro 
 

 
CURSO LETRAS-LÍNGUA ESPANHOLA    ABAETETUBA, 31 DE AGOSTO DE 2021. 
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