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CURSO DE EXTENSÃO: LITERATURA E RESISTÊNCIA 

 

PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DE VAGAS NO CURSO 

DE EXTENSÃO/2018 

 

1. DO OBJETO 
 

A Prefeitura Municipal de Rio Grande, através da Secretaria de Município da 

Cultura no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Municipal nº 7.265 de 

4 de julho de 2012 e, em parceria com o IFRS (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia Rio Grande do Sul – Campus Rio Grande) e, com o apoio da 

Biblioteca Rio-Grandense, comunica que, a partir do dia 10 de abril de 2018 

estarão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de extensão 

Literatura e Resistência, a ser realizado de forma gratuita, na Biblioteca Rio-

Grandense, no período entre 24 de abril a 18 de dezembro de 2018. 

 

2. DO OBJETIVO 
 

Este curso tem como objetivo a difusão de obras de autores fundamentais para a 

literatura, proporcionando um espaço para intepretação e debate sobre elas. 

Além disso, visa a refletir acerca dos diversos tipos de resistência representados 

pelos textos literários, assim como entender os diversos sujeitos que, do ponto de 

vista formal, temático e simbólico, se posicionam na contramão das estruturas de 

poder vigentes, seja do ponto de vista racial, social, de gênero, entre outros. 

  

3. DA PROPOSTA TEMÁTICA 

O curso “Literatura e resistência” pretende, primeiramente, divulgar textos 

literários que se posicionam na contramão de estruturas de poder vigentes, sejam 
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materiais ou discursivas. Por intermédio do debate de uma série de obras, 

advindas de diversas épocas e países e articuladas em variados gêneros, busca-se 

refletir a respeito da ideia de “resistência” e seu lugar na configuração de textos 

fundamentais da literatura. A base teórica da ação tangencia conteúdos 

provenientes de outras áreas como história, filosofia e sociologia, podendo, 

portanto, atrair também os que desejam pensar a obra literária por intermédio da 

sua relação com estes outros campos. 

4. DO CRONOGRAMA 

Datas Horários Tema 

24/04 13h30min às 15h30min Poesia e resistência 

22/05 13h30min às 15h30min A vida de Galileu 

26/06 13h30min às 15h30min É isto um homem? 

24/07 13h30min às 15h30min 1984 

28/08 13h30min às 15h30min A poesia de Rupi Kaur 

25/09 13h30min às 15h30min Quarto de despejo 

23/10 13h30min às 15h30min Kindred 

27/11 13h30min às 15h30min Paula 

18/12 13h30min às 15h30min O conto da aia 

  

 

5. DAS INSCRIÇÕES 
  

5.1. Requisito básico para a inscrição: a partir de 18 anos de 

idade. 

5.2.  São 30 vagas disponibilizadas, que serão preenchidas conforme ordem 

do recebimento do e-mail. O período para o envio da inscrição ocorrerá 

entre a data de publicação desta chamada 10 até 20 de abril de 

2018. 
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5.3. Os selecionados receberão a confirmação por e-mail. 

5.4. Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá enviar para o email 

literaturasecultrg@gmail.com com as seguintes informações:  

 Nome completo; 
 Data de nascimento; 
 Telefone; 
 E-mail; 
 Motivos para desejar participar do curso. 

  

5.5. O não preenchimento de todas as informações solicitadas 

inviabiliza a inscrição enviada por e-mail. 

  

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1. Serão emitidos certificados de 40 horas para os participantes. 

6.2. Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria de 

Município da Cultura, rua Gal. Vitorino, 666 ou através do telefone (53) 

3235. 7803, das 13h às 18h. 

6.3. O curso será realizado na Biblioteca Rio-Grandense, Rua Gen. Osório, 

454, Centro. 

6.4. Inscrições: de 09 de abril até 23 de abril de 2018. 

Aulas: de 24 de abril até 18 de dezembro de 2018. 

6.5. As decisões dos realizadores, no que se refere às questões desse 

processo seletivo, serão irrecorríveis, soberanas e finais, não cabendo 

recurso ou apelação. 

 

Rio Grande, 09 de abril de 2018. 

 

Ricardo Freitas 
Secretário de Município da Cultura 
Prefeitura Municipal do Rio Grande 
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