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APRESENTAÇÃO 

O Programa de Pós-Graduação Profissional em Letras em Rede (PROFLETRAS-
Unidade de Itabaiana/UFS)  promove o IIIIII  EEnnccoonnttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  EEnnssiinnoo  ddee  LLíínngguuaa  

PPoorrttuugguueessaa  ee  LLiitteerraattuurraass, com o objetivo de divulgar e promover reflexões sobre 
diferentes metologias de ensino de literatura, de leitura, de escrita, de produção 
e interpretação de textos em língua portuguesa para a Educação Básica.  Esta 
edição é composta por conferências, mesas redondas, sessão de comunicação e 
oficinas de ensino. Esta edição conta com a participação das professoras  Profa. 
Dra. María Del Mar López-Cabrales, da Universidade do Colorado,  e Profa. Dra. 
Neide Rezende (USP). O evento é aberto a pesquisadores de programas de Pós-
Graduação da área de Letras e afins e a professores. Esta edição terá 50 vagas 
para comunicações e 50 para ouvintes. 
 
EMENTA: Os desafios da educação literária nos convidam a fazermos reflexões 
interdisciplinares acerca de saídas para o sucesso do letramento na educação 
básica a partir do contexto do uso da tecnologias digitais e comunicação em 
rede. Com esse propósito, a intervenção pedagógica deve priorizar a 
dinamização dos processos de ensino diante de leitores digitais e das bibliotecas 
virtuais compostas dos vários gêneros textuais híbridos.  Assim, levando em 
conta esse dasafio, receberemos propostas de trabalhos voltados para a 
aprendizagem multimodal do ensino de Língua Portuguesa e suas e suas 
literaturas, métodos de leitura e de produção de textos, abordagens sobre 
formação de leitor, ensino de leitura literária, ensino de literatura infantojuvenil, 
entre outras atividades próprias para a Educação Básica.  

 

 

As inscrições são GRATUITAS via e-mail do evento: encontroprofletrasufs@gmail.com 

Prazos para enviar sua proposta de comunicação de 05/11 a 20/11  

Prazo para fazer sua inscrição para ouvinte: de  25 a 26/11 

Número de vagas para comunicações: 50 

Número de vagas para ouvintes: 50 

Certificados: O evento fornecerá certificado de 20 horas aos ouvintes e de apresentação 
aos pesquisadores que apresentarem comunicação.  
 

mailto:encontroprofletrasufs@gmail.com


Realização:                       Apoio:         CAPES      CNPq       

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 
Primeiro dia - 28/11 – quinta-feira 

 
08h00 – Credenciamento  
Local: Miniauditório do Campus de Itabaiana 
 
09h00 – 10h30 – Sessão de comunicação  
 
10h30-12h00 – Sessão de comunicação  
 
12h00-13h00 – Almoço  
 
13h00-14h30 – Sessão de comunicação 
 
14h30- 15h30 – Conferência: Formação do professor de letras na Universidade do Colorado 
Profa. Dra. María Del Mar López-Cabrales (Universidade do Colorado) 

 
15h30- 17h30 – Mesa: Letramentos e multimodalidades 
Prof. Dr. José Ricardo Carvalho (UFS) (coordenador) 
Profa. Dra. Áurea Pereira (UNEB) 
Prof. Dr. Denson (UFAL) 
Profa. Dra. Cláudia Martins (UNEB) 
Prof. Dr. Denson André Pereira da Silva Sobral 
 
17h30-19h00 – Oficina: Estratégias de aquisição da leitura   

Ministrante: Profa. Dra. Claudia Martins (UNEB) 
 
19h00-21h00 -  Sessão de comunicação  
 
 
  

Segundo dia - 29/11 – sexta-feira 
08h00 – Credenciamento  
Local: Miniauditório do Campus de Itabaiana 
 
09h00 – 10h30 – Sessão de comunicação  
 
10h30-12h00 – Oficina: Atelier autobiográficos e Letramentos 
Ministrantes: Profa. Dra. Áurea Pereira  e Profa. Dra. Maria de Fátima Berenice (UNEB) 
 
12h00-13h30 – Almoço  
 
13h30-15h00 – Sessão de comunicação 
 
15h00-16h00 – Conferência da Profa. Dra. Neide Rezende (USP) 
 
16h00- 17h00 – Mesa: Letramento literários  
Profa. Dra. Maria de Fátima Berenice (UNEB) 
Prof. Dr. Carlos Magno Gomes (UFS) (Coordenador) 
 
 
19h00-21h00 - Sessão de comunicação  
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INSCRIÇÃO:  
Há duas modalidades de inscrição: 

1 -  com apresentação de trabalho:  devem realizadas via e-mail, entre 05 a 20 de novembro de 2019. 
Podem se inscrever para apresentar trabalhos prioritariamente pesquisadores vinculados a programas 
de pós-graduação e a professores.  

2 - para ouvinte: o pedido de inscrição deve ser realizado pelo sistema SIGAA/UFS , entre 25 e 26 de 
novembro de 2019. Podem se inscrever graduandos de Letras e áreas afins, professores de português, 
pós-graduandos.  

Critérios para seleção de comunicações: 

Cada pesquisador só poderá apresentar um trabalho como autor ou coautor (coautor somente para 
orientador mestre ou doutor). 

Na seleção, serão aceitas as propostas de comunicação que estejam: 

a) fundamentadas teoricamente e respeitem a estrutura de um trabalho científico: introdução, 
campo teórico, análises do corpus e considerações finais. 

b) adequadas aos temas do evento: leitura, ensino de Língua Portuguesa, uso das tecnologias no 
ensino de gramática, formação do leitor,  abordagens de recepção do texto literário, proposta 
de leituras intertextuais, métodos de ensino de literatura;  práticas e reflexões sobre ensino de 
literatura infantojuvenil. 

c) pautadas pelo ineditismo e sem plágio de trabalhos anteriores (resumos e textos já publicados 
em outros eventos serão descartados pelo Conselho Editorial).  
 

O certificado de apresentação será enviado no formato PDF apenas ao(s) autor(es) que 
comparecerem. Não será permitida a apresentação de trabalho por terceiro. 

 

Critérios acadêmicos e normas para publicação do trabalho:  

a) o texto deve ser aprovado pelo Conselho Editorial, com os seguintes critérios: respeitar a nova 
ortografia de Língua Portuguesa; ter fundamentação teórica e estrutura de um trabalho 
científico: apresentação, aportes teóricos, desenvolvimento/análise, considerações finais e 
referências bibliográficas atualizadas. 

b) a revisão de língua portuguesa é obrigatória e de ser ser feita por um profissional, quando 
recomendada pelo parecerista. 
 

Projeto de publicação dos trabalhos apresentados (adesão optativa): 

a) EBOOK  SOBRE ENSINO DE PORTUGUÊS E LITERATURA. Esse livro será composto pelos textos 
selecionados. Os autores convidados deverão arcar com as despesas de revisão, editoração e 
impressão que serão divididas entre os interessados.  Prazo para envio entre 05/12 e 
20/12/2019. Caso não haja recursos públicos para cobrir todas as despesas de editoração dos 
anais  e/ou livros organizados com textos apresentados no evento, a comissão poderá solicitar 
a colobaração de R$ 50,00 (ciquenta reais) para os autores. 

Como efetivar sua inscrição: 

Para apresentação de comunicação com envio de resumo:  
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Atenção: só será aceita uma proposta por autor ou coautor e deve ser voltada SOMENTE para o ensino 
de Língua Portuguesa e suas literaturas conforme o foco do evento. 

a) Temas aceitos: leitura, ensino de Língua Portuguesa, uso das tecnologias no ensino de 
gramática, uso das tecnologias na divulgação do texto literário, formação do leitor,  
abordagens de recepção do texto literário, propostas de leituras intertextuais, métodos de 
ensino de literatura;  práticas e reflexões sobre ensino de literatura infantojuvenil. 

Envie sua proposta de comunicação com resumo para o e-mail: encontroprofletrasufs@gmail.com no 
formato do modelo de resumo (WORD). 

Obs.: Somente após a aprovação do seu resumo será enviado um email de aceite.  

1 – Modelo de resumo: (Formato doc, mínimo de 5 linhas e máximo de 8 linhas, fonte arial, tamanho 
10, espaço simples) 

Formato da página: 
Margens da folha A4: superior 3 cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2cm.  
 
Título: todo em maiúsculas:  O ENSINO DE LITERATURA E QUESTÕES AFROBRASILEIRAS 
Autor:  com vínculo institucional e sua titulação de professor ou especificação do curso em 
andamento: Maria Cristina Neves (Mestranda/Profletras/UFS). 
Resumo: O resumo deve ser bem objetivo, claro e direto. Faça um panorama de sua comunicação com 
tema, objetivo, recorte teórico, metodologia, corpus com dados da pesquisa de campo, ou obra 
analisada. Dê relevância ao seu objetivo e ao campo teórico que será usado para chegar aos resultados 
desejados. 
Palavras-chave: (até 3 palavras). 
 
2 – Modelo e prazo para o envio de textos completos (somente para quem aderir ao formato de e-
book): de 05 a 20/12/2019 
 
Formato: 
A configuração da página para os trabalhos completos deverá seguir o seguinte padrão:  
Margens da folha A4: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2cm.  
 
Formato doc, em Word, fonte Arial 12, espaço 1,5.  
 
O texto deve ter no mínimo 10 (dez) páginas e no máximo 12 (doze) páginas, incluindo referências. 
Você deve seguir as seguintes orientações: 
Título: centralizado em caixa alta (maiúsculas) 
Autor: do lado direito com vínculo institucional (não precisa de titulação para o artigo final). 
Exemplo:  Maria Cristina Neves (UFS) 
 
Incluir o resumo na versão do texto final (até 5 a 8 linhas). 
 
Citações acima de três linhas devem ser destacadas do corpo do texto, obedecendo ao recuo de 
quatro centímetros da margem esquerda, sem aspas, com fonte menor (10) que a do texto e espaço 
simples entre linhas. 
As notas bibliográficas devem ser incluídas no corpo do texto, de forma reduzida, indicando-se o nome 
do autor, ano da publicação e página, ex: (ZILBERMAN, 2014, p. 05).  
Notas explicativas: apenas as essenciais com comentários relevantes.  
As referências devem ser colocadas ao final do texto, de acordo com as normas da ABNT, contendo 

mailto:encontroprofletrasufs@gmail.com
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apenas os textos efetivamente mencionados no texto. 
A revisão do texto é da responsabilidade do autor. A revisão que será feita é apenas de ajuste de 
língua. Textos com muitos erros de grafia, concordância, regência e pontuação não serão aceitos.  
É obrigatório o respeito à formatação do artigo conforme esta chamada. Textos fora das normas não 
serão aceitos.  
 
3 – Para se inscrever como ouvinte (inscrições gratuitas)  pelo SIGAA/UFS  
 
 
 
Serão aceitas apenas as 50 primeiras inscrições pelo sistema SIGAA.  
Prazo:  de 25 a 26/11. 

OBS: A participação só será efetivada após a confirmação por e-mail, que será seu comprovante de 
participação. A homologação dependerá do número de vagas para ouvinte.  
  

CONSELHO CIENTÍFICO E EDITORIAL 
Prof. Dr.  Armando Gens (UERJ) 

Prof. Dr. Carlos Magno Gomes (UFS) 
Profa. Dra. Christina Ramalho (UFS) 
Profa. Dra. Georgina Martins (UFRJ) 

Profa. Dra. Isabel Michelan de Azevedo (UFS) 
Profa. Dra. Jeane de Cássia Nascimento Santos (UFS) 

Prof. Dr. José Ricardo Carvalho (UFS) 
Profa. Dra. Leonor Scliar Cabral (UFSC) 

Profa. Dra. Maria de Fátima Berenice Cruz (UNEB) 
Profª Drª Márcia Regina Curado Pereira Mariano (UFS) 

Profa. Dra. Mariléia Silva dos Reis (UFS) 
Profa. Dra. Rosa Carvalho Gens (UFRJ) 
Prof. Dr. Valdinar Custódio Filho (UFC) 

 
 

Contatos e informações: 
Nossa página: https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/departamento/portal.jsf?id=858 
E-mail oficial do evento: encontroprofletrasufs@gmail.com 
Secretária do Programa: profletasita@gmail.com 
Fone: (79)3432-8237 
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