7° SEMINÁRIO NACIONAL E 1° SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE LÍNGUA E LITERATURA –
TEORIA E ENSINO: VOZES, LINGUAGENS, CONTEXTOS
X SEMINÁRIO DE ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (SELES)
VI SEMINÁRIO DE ENSINO DE LÍNGUA MATERNA (SELM)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 09 a 11 de outubro de 2018
LOCAL: Auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis (Feac) –
Universidade de Passo Fundo (UPF-RS)

APRESENTAÇÃO

O evento de 2018 integra as atividades de comemoração dos 15 anos do Programa de
Pós-Graduação em Letras, da Universidade de Passo Fundo, criado em 2003. Desde sua
inauguração, o PPGLetras vem se consolidando na Instituição, servindo de referência na região
de abrangência, através de pesquisas desenvolvidas pelos docentes e alunos que dele
participam. A excelência deste Programa foi reconhecida recentemente com a obtenção da
nota 5 em avaliação quadrienal da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior
(Capes).
O evento visa divulgar, em âmbito nacional, a produção científica resultante das
pesquisas que se orientam pela interface entre os estudos linguísticos e os estudos literários,
observando as relações que se estabelecem entre ambas as áreas em um campo nuclear no
qual se estabelece a leitura e a produção discursivas como atos sociocomunicativos, como

ações de interpretação que (re)significam conteúdos e contextos, que se revelam como
atitudes transformadoras mediante a pluralidade de discursos que circulam na sociedade.

Visa, ainda, ampliar espaços para a apresentação e discussão de trabalhos produzidos
no âmbito da extensão universitária, estreitando os laços entre a Graduação e a PósGraduação na Instituição. Nesse sentido, simultaneamente ao 7° Seminário Nacional e 1°
Internacional de Língua e Literatura – Teoria e Ensino, acontecerão o X Seminário de Ensino
de Línguas Estrangeiras (SELES) e o VI Seminário de Ensino de Língua Materna (SELM), eventos
tradicionais do Curso de Letras UPF, que aproximam professores da rede pública e particular,
estudantes e professores-pesquisadores.
A realização deste evento amplia as possibilidades de trocas de conhecimentos com
pesquisadores e estudantes de outras IES nacionais e estrangeiras, pela proposta do diálogo
entre as três linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Letras, em nível de
Mestrado e Doutorado. O tema “Teoria e ensino: Vozes, linguagens, contextos” está
relacionado às principais reflexões suscitadas pelas linhas de pesquisa que constituem o
programa, assim como à problematização que tal temática desperta nas esferas
socioeducacionais.
A programação do evento contempla discussões concernentes tanto à educação
superior quanto à educação básica, abordando temas relacionados a teorias e práticas de
ensino de língua materna, língua estrangeira, leitura e literatura, abrangendo discussões
também sobre processos de construção discursiva, relações identitárias e culturais.

O EVENTO CONTEMPLARÁ


Conferências seguidas de debate e proferidas por professores convidados que articulem
conteúdos relacionados ao tema do evento.



Mesas-redondas sobre a viabilização das interfaces entre linguística e literatura, em torno da
temática do seminário.



Sessões de comunicação com participação de professores, pesquisadores, alunos de pósgraduação e de graduação, bolsistas de Iniciação Científica, que atuam na área de Letras ou
em áreas afins.

PROGRAMAÇÃO
Dia 9 de outubro - terça-feira
13h30 – 17h30 Comunicações
19h30

ABERTURA
Conferência I: Conferência com Profa. Dra. Barbara HlibowickaWeglarz, Diretora do Departamento de Estudos Portugueses na
Universidade Marie Curie Sklodowska (UMCS), em Lublin, Polônia.
Dia 10 de outubro – quarta-feira

13h30 – 15h30 Comunicações
16h – 17h30

Mesa-redonda: “A questão da tradução: fronteiras, contextos e
identidade”
Convidado 1: Profa. Dra. María Teresa Moure Pereiro, Universidade de
Santiago de Compostela - Espanha
Convidado 2: Prof. Dr. Jacyntho Lins Brandão, da Faculdade de Letras
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Mediador: Profa. Dra. Rejane Pivetta (UPF)

19h30 – 22h

Mesa-redonda: “Língua Estrangeira”
Convidado 1: Profa. Dra. Vera Lúcia Lopes Cristovão, da Universidade
Estadual de Londrina - (UEL).
Convidado 2: Profa. Dra. Elaine Barros Indrusiak, da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Mediação: Profa. Dra. Luciane Sturm (UPF)
Dia 11 de outubro – quinta-feira

13h30- 15h30

Comunicações

16h-17h30

Sabor de palavras: café com autor
Convidado: Ricardo Lisias (Escritor)

19h30 - 22h

Conferência: “Modos de organização textual”, com Profa. Dra. Mônica
Magalhães Cavalcante – Universidade Federal do Ceará (UFC)

22h

Encerramento

INSCRIÇÕES
Estão abertas inscrições para submissão de resumos, para apresentação de trabalhos
(comunicação oral)
O resumo via sistema acadêmico UPF pode ser submetido até 31 de julho de 2018, link
https://secure.upf.br/eventos/eventos/318
VALORES DAS INSCRIÇÕES:
 Com comunicação: R$ 130,00
 Sem comunicação: R$ 80,00
SOBRE A SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA SESSÕES DE COMUNICAÇÃO
a) Serão aceitos trabalhos para a apresentação formal e discussão de trabalhos/estudos
acadêmicos, relatos de pesquisas/investigações e projetos de extensão de professores,
pesquisadores ou acadêmicos.
b) Temáticas principais:
a. Língua e literatura – teoria e ensino: vozes, linguagens, contextos
b. Ensino de línguas estrangeiras.
c. Ensino de língua materna.
c) Todos os participantes inscritos em sessões de comunicação individual deverão enviar
o resumo via sistema acadêmico UPF, até 31 de julho de 2018, link
https://secure.upf.br/eventos/eventos/318
d) A divulgação dos trabalhos aceitos ocorrerá até 10 de agosto de 2018.
e) A confirmação da participação dos proponentes deverá ser feita até 15 de agosto,
mediante pagamento da inscrição (boleto de pagamento).
f) Cada participante poderá submeter até duas propostas de trabalho individualmente
e/ou em coautoria.
g) O trabalho poderá conter até três autores.
h) O resumo deve conter entre 200 e 300 palavras. Não é necessário incluir as referências
bibliográficas.
i) O resumo/proposta poderá ser feito/a em português, inglês, espanhol, italiano, francês ou
alemão, sendo que a apresentação deverá ser feita na mesma língua em que o resumo foi
escrito.

j) No resumo, devem constar os seguintes elementos: título, temática, objetivo, marco
teórico, corpus de pesquisa (quando for o caso), procedimentos metodológicos e
possíveis/principais resultados e/ou implicações pedagógicas.
k) Ao final do resumo, devem constar as palavras-chave (de três a cinco), antecedidas da
expressão “Palavras-chave”, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto,
na mesma fonte e tamanho do texto do resumo.
l) É exigida a presença de pelo menos um dos autores para apresentação do trabalho.
m) Todos os autores e coautores constantes do trabalho deverão realizar inscrição no evento
e efetuar o pagamento, no prazo determinado, após o aceite, para confirmar sua
apresentação.
n) Não haverá devolução do valor do pagamento da inscrição em caso de desistência da
apresentação.
o) Receberão certificados somente aqueles que apresentarem, efetivamente, seus trabalhos,
conforme o programa do evento.
p) A avaliação e seleção dos trabalhos será feita pela Comissão Científica.
OBSERVAÇÕES:
- os resumos que não atenderem às normas descritas não serão submetidos à avaliação;
- os trabalhos aceitos poderão, num segundo momento, ser submetidos em forma de artigo
completo para compor os anais do evento.

E-MAIL PARA CONTATO: seminario.ppgl@upf.br
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