
 

  

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA 

 

II ENCONTRO DE LETRAS DO LITORAL NORTE DA PARAÍBA 

Letras em diálogo: língua, literatura e cultura 

24 a 26 de abril/2019 

 
 

1ª CIRCULAR 

 

 
O II Encontro de Letras do Litoral Norte da Paraíba – II ELLIN-PB será realizado no 

Campus IV (unidade de Mamanguape-PB) da Universidade Federal da Paraíba, e tem por objetivo 

promover reflexões e diálogos na interface Língua, Literatura e Cultura. Em torno disso, serão 

realizadas palestras, mesas-redondas, minicursos, sessões de comunicação individual e apresentação 

de pôsteres. 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 
 

o O II ELLIN-PB realizar-se-á no período de 24 a 26 de abril de 2019. 

o As propostas de minicursos, bem como as dos trabalhos a serem apresentados nas 

modalidades pôster ou comunicação oral, devem ser enviadas para o e-mail da Comissão 

Científica: ccientificoellinpb@gmail.com; 

o A inscrição geral no evento e nos minicursos aprovados será efetuada via SIGAA Público 

(https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/home.jsf) de acordo com as datas especificadas (cf. 

DATAS IMPORTANTES). 

o Cada participante inscrito poderá submeter, no máximo, dois trabalhos, dos quais seja autor 

ou coautor. 

o Cada trabalho poderá ter, no máximo, um autor e dois coautores. 
o Autor de trabalho individual ou de trabalho em coautoria só terá direito a certificado se estiver 

inscrito no evento. 
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2. SOBRE A INSCRIÇÃO PARA MINISTRAR MINICURSO 

 

o Período: 12/02 a 26/02/2019 

o As submissões de propostas de minicursos ocorrerão no período anterior às inscrições e à 
submissão de trabalhos, e deverão contemplar conteúdos relacionados à temática do evento 
(Letras em diálogo: língua, literatura e cultura) ou a temas atuais de interesse dos Estudos 
Linguísticos e Literários. 

 
o Só poderão submeter propostas de minicursos: mestres, doutores ou professores 

universitários. 

 
o Atenção: As submissões das propostas devem ser enviadas diretamente para o e-mail oficial 

da Comissão Científica: ccientificoellinpb@gmail.com 
 

o A submissão deverá ocorrer através do envio da ficha de inscrição (em anexo) e do envio de 
um plano de curso, contendo: 

 

- Objetivos do curso; 

- Referencial teórico a ser utilizado; 

- Procedimentos didático-metodológicos; 

- Recursos materiais a serem utilizados; 

- Referências bibliográficas. 

 
o As propostas de minicursos serão avaliadas pela Comissão Científica e os minicursos aceitos 

serão divulgados no site do evento até o dia 01/03/2019. 
 

o Os autores dos minicursos também deverão realizar sua inscrição no evento e terão direito à 
submissão de um trabalho completo, para publicação nos anais, relacionado ao tema do 
minicurso. 

 
o OBS: A Comissão Organizadora do evento não irá custear as despesas com passagem e 

hospedagem dos ministrantes dos minicursos. No entanto, esses serão dispensados da taxa de 
inscrição. 

 

3. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

Para inscrição COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, há duas modalidades 

previstas: 

 
o Comunicação individual – para alunos de graduação em conjunto com o orientador, alunos 

de pós-graduação, professores, especialistas, mestres e doutores. 

o Pôster – para alunos de graduação e graduados. 

 

Serão aceitos trabalhos para apresentação de pôster ou de comunicação individual resultantes 
de pesquisa teórica (bibliográfica) ou teórico-aplicada, que tenham relação com a temática do evento, 
de acordo com os eixos temáticos listados a seguir: 
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 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 

 
o Os resumos e os trabalhos completos, nas duas modalidades, deverão ser enviados para o 

email da Comissão Científica (ccientificoellinpb@gmail.com); 
o Os resumos devem conter, no mı́nimo, 200 e, no máximo, 300 palavras, e apresentar de modo 

claro, objetivos, pressupostos teóricos, metodologia e resultados. 

o Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica. Com a aprovação do resumo, os autores 
estarão aptos a apresentar o trabalho, no entanto, isso somente se dará mediante a realização 
da inscrição no evento, com o respectivo pagamento da taxa de inscrição. Os resumos 
aprovados serão publicados nos anais do evento. 

o 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. 

 
 

Para inscrição SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, tem-se a modalidade: 

 

o Ouvinte: Considera-se ouvinte o participante inscrito no II ELLIN-PB sem apresentação de 

trabalho. Os interessados devem se inscrever no SIGAA Público 

(https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/home.jsf), observando o prazo e valor da inscrição. 
 

OBS: A todas as modalidades de inscrição, é permitida a participação em um minicurso, sem 

qualquer custo. 

 
 

4. DATAS IMPORTANTES 

 
 

o Período para submissão de propostas de minicursos: de 12/02 a 26/02/2019 

o Divulgação de propostas de minicursos aprovados: 01/03/2019 

o Período para submissão de trabalhos (pôster e comunicações): de 06/03/2019 a 20/03/2019 

(PRIMEIRA CHAMADA); de 21/03/2019 a 04/04/2019 (SEGUNDA CHAMADA) 

o Divulgação dos trabalhos aprovados: até 03/04/2019 (PRIMEIRA CHAMADA); até 
11/04/2019 (SEGUNDA CHAMADA) 

o Divulgação do Cronograma das Apresentações: 15/04/2019 

o Inscrições como ouvinte: de 06/03/2019 a 20/03/2019 (PRIMEIRA CHAMADA); de 
21/03/2019 a 04/04/2019 (SEGUNDA CHAMADA); 

o Data limite para pagamento das inscrições: 05/04/2019 (PRIMEIRA CHAMADA); 
12/04/2019 (SEGUNDA CHAMADA) 

o Envio do texto completo para publicação nos anais: até 05 de junho de 2019 

o O meio de pagamento das inscrições para participação no II ELLIN-PB será divulgado no 
site do evento antes do início do período de inscrições. 
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5. VALORES 
 
 

CATEGORIAS COM APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHO 

OUVINTE 

Alunos de graduação R$ 50,00  

 

 
R$ 40 

Alunos de pós-graduação R$ 80,00 

Professores da Educação básica R$ 80,00 

Professores do Ensino superior e demais 

profissionais da Educação 

R$ 100,00 

 

OBS: Os valores acima correspondem à PRIMEIRA CHAMADA. No que se refere à SEGUNDA 

CHAMADA, haverá o acréscimo de 20 (vinte) reais, exceto para a categoria OUVINTE, que terá 

valor único. 

 

 
6. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO: 

 

E-mail: secretariaellinpb@gmail.com 
 

Site: www.ccae.ufpb.br/ellin 
 

 

 

Comissão Organizadora do II ELLIN-PB 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 
Centro de Ciências Aplicadas e Educação 

Campus IV – Litoral Norte 
Unidade de Mamanguape-PB 

mailto:secretariaellinpb@gmail.com
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ANEXO: Modelo de Ficha de inscrição para proposta de minicurso 

 

 

 
II ELLIN-PB 

 

II ENCONTRO DE LETRAS DO LITORAL NORTE DA PARAÍBA 

 
 

Tema do evento: Letras em diálogo: língua, literatura e cultura 

 

 

 

Ficha de submissão para Ministrantes de Minicurso 

 

Nome completo do(s) proponente(s) responsável (responsáveis) pela submissão: 

 

Dados do(s) responsável (responsáveis) pela submissão: 

CPF (apenas números): 

E-mail para comunicação: 

Telefone fixo com código DDD: 

Celular com código DDD: 

Instituição a que está vinculado: 

Titulação: 

Link para o Currículo Lattes: 

 
 

Categoria da submissão: 

 

( ) ministrante de minicurso (professor/pesquisador/profissional) 

 
 

Título do Minicurso: 

 

Plano de curso 
Objetivos do curso: 

 
 

Referencial teórico a ser utilizado: 
 

 

Procedimentos didático-metodológicos 

Recursos materiais a serem utilizados: 



Referências bibliográficas (no mínimo quatro): 

Observações importantes: 

1. As propostas de minicursos serão avaliadas pela Comissão Científica e os minicursos aceitos serão 

divulgados no site do evento até o dia 01/03/2019. 

 

2. O proponente do minicurso será dispensado da taxa de inscrição e terá direito a submeter um 

trabalho completo para publicação nos anais, relacionado ao tema do minicurso, obedecendo aos 

prazos estabelecidos e divulgados no site do evento. 

 

3. Ao enviar esta ficha de submissão, o proponente declara, automaticamente, estar de acordo com as 

normas do evento. 

 

 

 

 
Local e Data: 

 

 

Assinatura: 


