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ANEXO I 
  

QUADRO DE PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO 
  

Título do 
programa/projeto de 

extensão 
Coordenador (a) Nº de 

bolsas 
CH* 

(horas) 
Vigência 
(meses) Requisitos 

Litera(c)ura: doses de 
leitura e escrita para a 
cidadania!** 

Laura Cristina 
Noal Madalozzo  

1 8 7 Estar cursando o 2º ano ou 
mais do ensino médio 
integrado do IFRS Campus 
Vacaria. 

* CH: carga horária semanal da bolsa;  

**proposta contemplada no EDITAL IFRS Nº 20/2021 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE 
EXTENSÃO À ARTE E À CULTURA 

 

SÍNTESE DAS PROPOSTAS CONTEMPLADAS 

 
Nome do projeto: Litera(c)ura: doses de leitura e escrita para a cidadania! 
Coordenador: Laura Cristina Noal Madalozzo 
Síntese da Proposta: O Projeto “Litera(c)ura: doses de leitura e escrita para a 
cidadania!” justifica-se pela necessidade de se promover, resgatar e difundir a leitura 
das obras literárias como um legado identitário capaz de proporcionar o bem-estar do 
leitor e incentivá-lo a escrever também para o alívio das suas tensões emocionais. 
Assim, a proposta objetiva estreitar e fortalecer a relação entre Literatura, comunidade 
acadêmica e sociedade promovendo ações sociais que possibilitem a formação de 
cidadãos mais humanos, conscientes e críticos para a melhoria da qualidade de vida 
dos partícipes e superação das desigualdades. Para tanto, ao longo do ano, foram 
programadas várias ações como “Clubes de Leitura”, “Cine Debate”, “Sarau Literário”, 
“Oficina de Escrita Criativa” , 'Oficina de Conservação e Restauração de Livros' e 
“Concurso Literário”, no intuito de incentivar o amor pela leitura e escrita em nosso país. 
Espera-se que a adesão e participação das pessoas seja positiva e que descubram o 
prazer de abrir um livro, debater sobre ele e deparar-se com uma leitura emancipatória, 
dialógica e libertadora. 
Forma de seleção: avaliação escrita + entrevista. 
 


