
Projeto “Alunos Contadores de Histórias do IPPMG/UFRJ” 

 

 O Projeto de Extensão Universitária "Alunos Contadores de Histórias" tem como objetivo levar, através 
da leitura de contos infantis, alegria e entretenimento para crianças internadas ou em atendimento hospitalar 
no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG/UFRJ), além de oferecer um espaço de 
aprendizado e trocas para os alunos da UFRJ, visando sua formação cidadã. Após o treinamento, o aluno 
dedica duas horas semanais, durante seis meses, à atividade de “contação” de histórias. Como as vagas são 
limitadas, divididas proporcionalmente entre os diversos cursos da UFRJ, pedimos que você LEIA COM 
ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES ABAIXO. 

 
Quem pode participar?  
Estudantes de todos os cursos da UFRJ (Graduação/Pós-graduação) com matrícula ATIVA.  

 
Apresentação do Projeto:  

No dia 15/02/2020 de 09:00h até às 12:00h, em local a ser divulgado, faremos a apresentação do projeto para 
todos os alunos pré-inscritos interessados em participar da próxima turma dos Alunos Contadores de 
Histórias.  
(*O local definido será enviado por e-mail a todos os inscritos.) 

 

Sua presença é importante para você obter as informações necessárias sobre as atividades do Projeto, assim 
como indispensável para você participar do processo de seleção 2020.1. 
O não comparecimento nesta etapa implica na ELIMINAÇÃO do candidato. 

 
Você deve indicar sua presença na palestra até às 12h00min do dia 10/02/2020. Não será possível se 
inscrever na palestra após essa data. Para confirmar sua participação, basta preencher o formulário que se 
encontra no seguinte endereço: http://alunoscontadores.com.br/palestra 
 
Caso selecionado, o aluno deverá estar presente nas seguintes datas para o treinamento. O não 
comparecimento implicará no desligamento do projeto:  
. 

03/03 – Módulo teórico (8:00 a 12:00)  
05/03 e 06/03* - Oficina 
09/03 a 13/03* - Primeira semana de estágio supervisionado 
16/03 a 20/03* - Segunda semana de estágio supervisionado 
21/03 – Formatura (8:00 a 12:00) 

 
* As datas e horários das etapas de oficina e de estágio serão confirmadas durante o treinamento. O aluno escolherá apenas um turno 
(dia e horário) para comparecer 
 

Qualquer dúvida entre em contato conosco:  
contato@alunoscontadores.com.br 
 

Aproveite para conhecer tambémo nosso site e fanpage: 
http://www. alunoscontadores.com.br/ | www.facebook.com/alunoscontadores 
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