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Edital oferta 120 vagas em curso de libras para a comunidade 

amapaense 

As inscrições encerram hoje, 22 de setembro. 

 

O colegiado da graduação em Letras Libras Português, em parceria com o Departamento de 

Educação a Distância (DEaD) publicou  o EDITAL do Projeto de Extensão Libras para a 

Comunidade. São 120 vagas imediatas para o público externo, além de cadastro de reserva.  O 

objetivo é capacitar interlocutores para desenvolverem uma comunicação básica entre pessoas 

surdas e não surdas (ouvintes) nos diversos contextos sociais, despertar o interesse pelo 

aprendizado da língua de sinais e proporcionar um instrumento de comunicação e inclusão 

social no Amapá. 

 

As inscrições devem ser efetuadas até hoje, 22 de setembro, de forma online e gratuitas, no 

site do DEaD em: https://www2.unifap.br/ead/editais/ Os critérios de seleção para as vagas 

foram definidos por ordem de inscrição até o preenchimento das vagas ofertadas, ter idade 

mínima de 16 anos e não ser acadêmico ou servidor da UNIFAP. As inscrições excedentes até 

duas vezes o número de vagas ofertadas, irão formar o cadastro reserva. Em caso de 

desistência ou desclassificação, o candidato seguinte irá ocupar a vaga, conforme ordem do 

cadastro reserva. 

 

Documentação 

Para efetivação a inscrição, o candidato deverá anexar todos os documentos solicitados. São 

eles, cópias digitais anexadas ao fomulário online do RG ou documento com foto; do CPF; e 

cópia digital anexada ao formulário online do comprovante de endereço. Se algum dos 

documentos não for enviado, a inscrição será anulada. 

  

 

Assessoria Especial da Reitoria (ASSESP) 

Contato para essa pauta: Aretha Barros  Telefone: (96) 9132-7063 

E-mail: assessoria@unifap.br  

Conheça as Redes Oficiais da UNIFAP: http://www.unifap.br/ 

Facebook  – www.facebook.com/unifapoficial/   | Twitter – twitter.com/unifapoficial 

Instagram –  https://www.instagram.com/unifapoficial/?hl=pt-br| Flickr –
 www.flickr.com/photos/unifap-oficial/   
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