LETRAS ATIVAS
06 a 10 de julho de 2020 { João Pessoa-PB
PB
Semana de Letras 2020
1ª CIRCULAR
A Semana de Letras 2020 será realizada no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes
(CCHLA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Com o tema “Letras Ativas”, seu
objetivo principal é promover reflexões e diálogos acerca de metodologias ativas de ensino
ensi
voltadas para as Letras. Serão realizadas palestras, mesas-redondas,
mesas redondas, minicursos, oficinas,
sessões de comunicação individual e apresentação de pôsteres.

Informações Gerais
Data de realização: 06 a 10 de julho de 2020
Serão aceitas propostas de GRUPOS TEMÁTICOS (GTs), de trabalhos para apresentação de
PÔSTER ou de COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL resultantes de pesquisa teórica (bibliográfica)
ou téorico-aplicada
aplicada que tenham relação principalmente – mas não exclusivamente – com a
temática do evento, MINICURSOS
MINICUR
e OFICINAS, considerando-se
se os seguintes eixos
temáticos:
ET1 – Literatura e ensino
ET2 – Estudos literários
ET3 – Línguas estrangeiras
ET4 – Língua brasileira de sinais
ET5 – Tecnologias educacionais
ET6 – Estudos linguísticos: teorias e práticas
ET7 – Linguagens e práticas sociais
ET8 – Formação e trabalho docente
A inscrição geral no evento e nas
na oficinas e minicursos aprovados será efetuada via
SIGEventos (https://sigeventos.ufpb.br/
https://sigeventos.ufpb.br/), em data a ser divulgada.
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Cada participante inscrito poderá submeter, no máximo, dois trabalhos ou dois pôsteres ou um
trabalho e um pôster, dos quais seja autor ou coautor.
Cada trabalho ou pôster poderá ter, no máximo, um autor e dois coautores.

Submissão de propostas para coordenar GTs
Condição: poderão propor GTs docentes vinculados aos cursos de Letras da UFPB
Data: 03 a 16 de fevereiro de 2020
Formulário disponível em https://forms.gle/DhkKKwPAqsErLcTj8

Submissão de propostas de mesas-redondas
Data: 03 a 16 de fevereiro de 2020
Formulário disponível em https://forms.gle/X7MVxpwVrY1ixL9x6

Submissão de propostas de minicursos
Condição: titulação mínima para proponentes de minicursos: mestrado
Data: 03 a 16 de fevereiro de 2020
Formulário disponível em https://forms.gle/midhP4a6uQbPq91aA
Divulgação do aceite: 19 de abril de 2020

Submissão de propostas de oficinas
Condição: titulação mínima para proponentes de oficinas: mestrado
Data: 03 a 16 de fevereiro de 2020
Formulário disponível em https://forms.gle/6K2WuJdvQQgQRHhm7
Divulgação do aceite: 19 de abril de 2020

Divulgação dos GTs aprovados
Data: 20 de fevereiro de 2020
Em http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/paginas/semana-de-letras-2020

Envio de resumos para os GTs
Condições:
a) submissão de resumos por graduandos deverá ocorrer em coautoria com um mestre
ou um doutor;
b) os resumos devem conter, no mın
́ imo, 200 e, no máximo, 300 palavras, e apresentar
de modo claro objetivos, pressupostos teóricos, metodologia e resultados;
c) os proponentes que tiverem resumos aprovados poderão submeter trabalho completo
para publicação nos anais do evento. Essa submissão ocorrerá exclusivamente no
prazo especificado e somente serão publicados os trabalhos que seguirem todas as
normas (cf. abaixo, “Envio do trabalho completo para publicação em anais”).
Data: 20 de fevereiro a 31 de março de 2020
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Envio diretamente para os e-mails dos coordenadores de GTs, a serem divulgados em
http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/paginas/semana-de-letras-2020

Envio de resumos para pôsteres
Condição: submissão de resumos para pôsteres poderá ser feita também por graduandos sem
coautoria
Data: 20 de fevereiro a 13 de março de 2020
Formulário disponível em https://forms.gle/3deQNcEkSdtpALeP8

Envio da carta de aceite pelos coordenadores dos GTs
Data: até 19 de abril de 2020

Envio do trabalho completo para publicação em anais
Data: até 31 de maio de 2020
Condição: utilizar template (modelo), que será divulgado no endereço
http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/paginas/semana-de-letras-2020
Envio do trabalho completo para o e-mail semana.letras.ufpb@gmail.com, indicando, no título
do e-mail, “Anais_GTXX_Nome do autor” (em “XX”, indicar o número do GT; substituir “Nome
do autor” pelo nome do autor).

Comissão Organizadora da Semana de Letras 2020
Universidade Federal da Paraíba – UFPB
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes
Campus I – João Pessoa - PB
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