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LETRAS ATIVAS 

 19 a 23 de outubro de 2020  João Pessoa-PB 

Semana de Letras 2020 

 

5ª CIRCULAR 

 

A Semana de Letras 2020, vinculada ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), será realizada na MODALIDADE REMOTA de 19 

a 23 de outubro. Com o tema “Letras Ativas”, seu objetivo principal é promover reflexões e 

diálogos acerca de metodologias ativas de ensino voltadas para as Letras. Serão 

realizadas conferências, mesas-redondas, minicursos, oficinas, sessões de comunicação 

individual e apresentação de pôsteres. 

 

Endereço principal do evento 

https://sites.google.com/academico.ufpb.br/semanaletras2020 

 

Nessa página, em “Inscrições”, está disponível um Tutorial para Inscrições, que orienta 

detalhadamente como se inscrever tanto no evento principal (inscrição obrigatória) quanto 

nos eventos associados (minicursos e oficinas). Também está disponível a Programação Geral, 

em um único arquivo PDF. 

 

Aspectos da modalidade remota 

 

A Semana de Letras 2020 será realizada por meio da plataforma Google Meet, com a 

transmissão das conferências e mesas-redondas por um canal do YouTube. 

 

Para cada conferência e mesa-redonda, será disponibilizado um endereço de transmissão na 

página principal do evento. 

 

Para os GTs, será enviado o endereço das salas ao e-mail de todos os participantes. 

https://sites.google.com/academico.ufpb.br/semanaletras2020
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Para cada minicurso e oficina será aberta uma sala virtual, com o cadastro dos e-mails dos 

participantes cujas inscrições tenham sido aprovadas. Cada participante receberá um e-mail 

automático com os dados de acesso. 

 

Em relação aos pôsteres, na página principal do evento estarão disponíveis os vídeos de 

apresentação e um espaço onde será possível enviar perguntas, que serão respondidas pelos 

respectivos autores. 

 

Haverá controle de presença para que seja possível a emissão do certificado de participação. 

 

Inscrições no evento 

 

As inscrições serão realizadas por meio do SIGEventos da UFPB, até o dia 11 de outubro de 

2020. Nessa mesma plataforma estarão disponíveis os certificados de participação. 

 

Todos os participantes, inclusive os que apresentarão trabalhos, deverão se inscrever pelo 

menos no evento principal (Semana de Letras 2020). 

 

Informações detalhadas estão disponíveis no Tutorial para Inscrições, na página principal 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 


