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Inscrições prorrogadas para o Conectando com a Vida 2020

Com o objetivo de melhor atender à demanda de adolescentes e jovens sergipanos às inscrições 
para o projeto Conectando com a Vida 2020 do Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), 
responsabilidade social da Construtora Celi, foram prorrogadas até o dia 14 de novembro. O 
projeto é direcionado a adolescentes e jovens de rede pública de ensino com idade entre 14 e 24 
anos, cursando a partir do 6º ano do ensino fundamental. O interessado pode ter concluído o 
ensino médio, mas não deve ter vínculo com o ensino superior, nem técnico.
As inscrições estão sendo feitas no Instituto Luciano Barreto Júnior localizado na Av. Barão de 
Maruim, 442, de segunda a quinta das 08h às 11h, das 14h às 17h, e das 18h30 ás 21h00, na sexta 
somente das 08h às 11h e das 14h às 17h. “A procura para as inscrições do Conectando com a 
Vida é sempre muito grande e isso nos deixa bastante satisfeitos. São ofertadas 1200 vagas a 
cada ano e sempre temos uma procura grande, estabelecemos sempre o mês de outubro para 
termos tranquilidade de trabalhar no processo seletivo com tranquilidade, já que este exige 
celeridade e acuidade nos resultados”, explicou a gerente e coordenadora pedagógica, Valéria 
Freire.
Ainda segundo a gerente do ILBJ, a prorrogação das inscrições é uma forma de ampliar as 
possibilidades de quem quer fazer parte do projeto. “Devido à procura intensa, nos sentimos 
impulsionados a prorrogar. Um dos motivos que nos faz sempre flexibilizar o prazo de modo a 
ampliar as possibilidades de quem quer fazer parte do ILBJ é a procura pelo projeto por jovens 
que residem em outros municípios como Maruim, Divina Pastora, Carmópolis, Laranjeiras, 
Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro ou em zonas muito distantes do centro da 
cidade e têm alguma dificuldade em se locomover ao ILBJ nesse período. ”, justificou Valéria 
Freire.

Documentação necessária
Para fazer a inscrição o adolescente ou jovem deve estar com uma foto 3X4 com data e recente; 
declaração escolar ou histórico de conclusão (original); RG e CPF (original e cópias); cópia de 
comprovante de residência (conta de água, luz); e número de telefone para contato. Mais 
informações no site www.ilbj.org.br ou pelo telefone 3224-2323.

Aprovada em Letras Libras
O último dia 07 de novembro, foi de comemoração e felicidade para a jovem Jeniffer Carolline Oliveira 
Cardoso de 16 anos integrante do projeto Conectando com a Vida 2019 do Instituto Luciano Barreto 
Júnior. O motivo da alegria é que nome dela estava na lista de aprovados, em quarto lugar, para o curso 
de Licenciatura em Letras Língua brasileira de Sinais (Libras) da Universidade Federal de Sergipe. 
Segundo Jeniffer Carolline, sua vontade de estudar a Língua Brasileira de Sinais vem antes dela chegar 
ao ILBJ. “Desde criança tinha a curiosidade em conhecer a Libras, pois minha mãe tem problema de 
audição e com o tempo poderia ser uma forma de me comunicar com ela.  Quando soube que o ILBJ 
oferecia a Oficina de Libras, fiquei motivada a me inscrever no Instituto luciano Barreto Júnior”, disse 
Jeniffer.
A jovem que fez os módulos I, II e III da oficina de Libras no ILBJ conta que soube do vestibular em sala 
de aula. “Eu fiquei sabendo que iria ter vestibular para Letras Libras quando a professora Gilmara 
Menezes comentou em uma das aulas e nos estimulou a nos inscrever. Só senti confiança que poderia 
ser aprovada por causa da Oficina de Libras. Agradeço a todos do ILBJ pelo incentivo”, conclui a 
jovem.  
“Eu incentivo todos a fazerem o vestibular, esse ano foram 11 inscritos e uma aprovada, mas os 10 na 
lista de excedentes e nenhum foi eliminado. Fiquei muito orgulhosa com o resultado de todos. 
Desempenhos assim mostram como o trabalho que realizamos dentro do ILBJ é eficaz em sala de aula e 
na vida deles. Meu objetivo enquanto educadora é fazer com que eles se apaixonem pela língua e 
possam ser meus futuros colegas de profissão”, disse a educadora de Libras Gilmara Menezes. 


