
 

 Data a ser definida em

 

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 

voltadas para as Letras. Serão realizadas palestras, mesas

sessões de comunicação individual e apresentação de pôsteres.

 

Isolamento social por conta da pandemia de COVID

 

Devido às limitações de ordem tecnológica evid

social, a Comissão Organizadora deliberou 

sua modalidade presencial e 

retomadas as condições regulares de so

 

No entanto, confirma-se a continuação dos trabalhos previamente estabelecidos, com a 

atribuição de novos prazos. 

 

Envio de resumos aos GTs

Condições: 

a) a submissão de resumos por graduandos deverá ocorrer em coautoria com um mestre 
ou um doutor; 

b) os resumos devem c
de modo claro seus objetivos, pressupostos te
caso); 

c) os proponentes que tiverem resumos aprovados poderão submeter trabalho
para publicação nos anais do evento. Essa submissão ocorrerá
prazo especificado e somente serão publicados os trabalhos que
normas (cf. abaixo, “Envio
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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 ensi

Serão realizadas palestras, mesas-redondas, minicursos, 

sessões de comunicação individual e apresentação de pôsteres. 

Isolamento social por conta da pandemia de COVID-

Devido às limitações de ordem tecnológica evidenciadas durante este período de isolamento 

social, a Comissão Organizadora deliberou pela manutenção da Semana de Letras 2020 em 

sua modalidade presencial e pelo seu adiamento para data a ser definida assim que forem 

retomadas as condições regulares de socialização. 

se a continuação dos trabalhos previamente estabelecidos, com a 

Envio de resumos aos GTs 

a submissão de resumos por graduandos deverá ocorrer em coautoria com um mestre 

conter, no mínimo, 200 e, no máximo, 300 palavras, e apresentar 
de modo claro seus objetivos, pressupostos teóricos, metodologia e resultados (se for o

os proponentes que tiverem resumos aprovados poderão submeter trabalho
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”).
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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 

metodologias ativas de ensino 

redondas, minicursos, oficinas, 

-19 

enciadas durante este período de isolamento 

da Semana de Letras 2020 em 

para data a ser definida assim que forem 

se a continuação dos trabalhos previamente estabelecidos, com a 

a submissão de resumos por graduandos deverá ocorrer em coautoria com um mestre 

ximo, 300 palavras, e apresentar 
ricos, metodologia e resultados (se for o 

os proponentes que tiverem resumos aprovados poderão submeter trabalho completo 
exclusivamente no 
seguirem todas as 
anais”). 
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Nova data: 20 de fevereiro a 17 de maio de 2020 

Envio diretamente para os e-mails dos coordenadores de GTs (cf. 2ª Circular) 

 

Envio de resumos para pôsteres 

Condição: a submissão de resumos para pôsteres poderá ser feita também por graduandos 

sem coautoria 

Nova data: 20 de fevereiro a 17 de maio de 2020 

Formulário disponível em https://forms.gle/3deQNcEkSdtpALeP8 

 

Envio da carta de aceite pelos coordenadores dos GTs 

Nova data: até 07 de junho de 2020 

 

Envio do trabalho completo para publicação em anais 

Nova data: até 05 de julho de 2020 

Condição: utilizar template (modelo), disponível no endereço 

http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/paginas/semana-de-letras-2020 

 

Envio do trabalho completo a ser publicado 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 

[que será divulgado posteriormente, apenas após a confirmação final da constituição dos GTs e 

seus trabalhos aprovados]; substituir “Nome do autor” pelo nome do autor). O arquivo enviado 

deverá estar no formato DOC. 

 

Inscrições no evento 

As inscrições ocorrerão por meio do SIGEventos da UFPB, com data a ser divulgada apenas 

quando for possível determinar o período de realização do evento. 

 

 

Comissão Organizadora da Semana de Letras 2020 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Campus I – João Pessoa - PB 


