
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 
 

2ª CIRCULAR 

 

 

A Comissão Organizadora do II Encontro de Letras do Litoral Norte da Paraíba – II 

ELLIN-PB torna públicas as normas e os procedimentos para inscrições no referido evento, as quais 

iniciam dia 06 de março de 2019, no Sigeventos 

(https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/ELLNP). O evento será realizado no Campus IV 

(unidade de Mamanguape-PB) da Universidade Federal da Paraíba, no período de 24 a 26 de abril de 

2019, e tem por objetivo promover reflexões e diálogos na interface Língua, Literatura e Cultura. 

Em torno dessa temática, 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. 

p Todas as informações importantes estão disponíveis no site oficial do evento: 

www.ccae.ufpb.br/ellin.  
o As inscrições para participação no Encontro, em todas as modalidades, deverão ser efetuadas 

no Sigeventos (https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/ELLNP), 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. 
 

https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/ELLNP
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2. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 

Para inscrição COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, há duas modalidades 
previstas: 

 

o Comunicação oral – 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: 

 

• 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 e-

mail da Comissão Científica (ccientificoellinpb@gmail.com). 

 

o Os resumos devem conter, no mínimo, 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 Sigeventos 
(https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/ELLNP), observando o prazo e o valor das 
inscrições. 

 

OBS: A todas as modalidades de inscrição, é permitida a participação em dois minicursos, 
sem qualquer custo: um minicurso entre os ofertados no dia 24 de abril e um minicurso entre os 
ofertados no dia 25 de abril.  

 

 

 

 

https://sigeventos.ufpb.br/eventos/public/evento/ELLNP


3. PROGRAMAÇÃO 
 

Data: 24/04/2019 – quarta-feira 

 

8h00 – Abertura do Credenciamento 

 

8h00 às 12h00 - Minicursos 

13h30 – Cerimônia de Abertura + Apresentação Cultural 

14h30 – Conferência de Abertura: Língua, Literatura e Cultura: relação manifestada não em 

frases hipotéticas, mas em textos reais – Profa. Dra. Irandé Antunes (Uece) 

16h00 – Lançamento de Livros + Coquetel de Abertura 

 

Data: 25/04/2019 – quinta-feira 

 

8h00 às 12h00 – Minicursos 

13h30 às 15h30 – Sessões de Comunicação Oral 

15h30 às 17h00 – Mesa-redonda: Vozes das literaturas de autoria feminina na América do Norte 

e em África 

Palestrante 1: Profa. Dra. Zuleide Duarte (UEPB/PPGLI) - África no feminino: 

exílios e errâncias 

Palestrante 2: Profa. Dra. Liane Schneider (UFPB/PPGL) - Mulher e indígena: 

escrita em língua inglesa sobre uma outra América do Norte 

Mediação: Profa. Dra. Danielle de Luna e Silva (UFPB) 

 

Data: 26/04/2019 – sexta-feira 

 

8h00 às 10h – Sessões de Comunicação Oral 

10h30 às 12h – Mesa-redonda: Teoria gramatical e ensino de língua 

Palestrante 1: Prof. Dr. Francisco Eduardo Vieira (UFPB/PROLING) - 

Historiografia, sintaxe e ensino: propostas de pesquisa 

Palestrante 2: Prof. Dr. André Pedro da Silva (UFRPE) - Variação, Fonologia e 

Ensino de Língua: reflexões sobre a fala e a escrita escolar 

Mediação: Prof. Dr. Fábio Pessoa (UFPB) 

13h30 às 14h30h – Sessão de Pôsteres 

14h30 às 16h00 – Conferência de Encerramento: O que (pro)move a palavra literária? Dialogando 

sobre experiências de leitura e escrita – Maria Valéria Rezende (escritora e educadora popular) 

16h – Cerimônia de Encerramento + Apresentação Cultural + Coquetel de Encerramento 

 

Obs.: O credenciamento poderá ser feito em qualquer dia do evento, das 8h00 às 17h00. 

 

3. MINICURSOS 

 

Abaixo, segue a listagem dos minicursos oferecidos no II ELLIN-PB. 

 

24/04 (quarta-feira): 

MINICURSO 1 - A concepção de enredo (μῦθος) na Poética de Aristóteles - Prof. Dr. Marco 

Valério Colonnelli (UFPB) 

MINICURSO 2 - Reflexões historiográficas sobre gramática, linguística e ensino de língua 

portuguesa - Prof. Dr. Francisco Eduardo Vieira (UFPB/PROLING) e Prof. Me. Leonardo Gueiros 

(IF Sertão-PE/UFPE) 



MINICURSO 3 - Literatura e mágica: considerações, compatibilidades e dissonâncias – Prof. 

Me. Raul da Rocha Colaço (UFPE) 

MINICURSO 4 - Introdução aos estudos de leitura e de escrita: desenvolvendo habilidades e 

competências – Prof. Dr. Josenildo Barbosa Freire (SEEC-RN) 

MINICURSO 5 - Filosofia como Literatura e Literatura como Filosofia: alegoria e a formação 

da Imagem do Mundo – Prof. Dr. Cristiano Bonneau (UFPB) e Prof. Dr. Matheus Maria Beltrame 

MINICURSO 6 - Arte, Sociedade e a ‘Estrela da Manhã’: Entre o Romantismo e o Surrealismo 

– Prof. Dr. Ivonaldo Leite (UFPB) 

MINICURSO 7 - Mosaico Linguístico del Español - Profa. Dra. Ana Berenice Peres Martorelli 

(UFPB) e Profa. Ma. Ruth Marcela Bown Cuello (UFPB) 

MINICURSO 8 - Conhecendo o diário de leitura: uma alternativa pedagógica de leitura e escrita 

em sala de aula - Profa. Ma. Silmara Rodrigues (UFPB) 

MINICURSO 9 - A literatura e outras artes: uma proposta para o ensino - Profa. Ma. Manuella 

Mirna Enéas de Nazaré (UFPE) 

MINICURSO 10 - A construção da coerência em Memes: o caso do bode gaiato - Prof. Me. 

Cleidson Jacinto de Freitas (IFAL) e Prof. Me. Gutemberg Lima da Silva (IFAL) 

MINICURSO 11 - Semântica em sala de aula: reflexões para o ensino de língua portuguesa - 

Profa. Dra. Mariana Lins Escarpinete, Prof. Dr. José Wellisten Abreu de Souza (UFPB) e Prof. Me. 

Thiago Magno de Carvalho Costa (UFPB) 

 

Lista de Minicursos do dia 25/04 (quinta-feira): 

MINICURSO 12 - Recursos gramaticais e lexicais que asseguram a coesão e a coerência do texto 

– Profa. Dra. Irandé Antunes (UECE) 

MINICURSO 13 - As regras do discurso social: hegemonia, argumentação e heterogeneidade – 

Prof. Dr. Mariano Dagatti (Universidade Nacional de Quilmes - Argentina) 

MINICURSO 14 - Literatura Fantástica Hispanoamericana: das origens ao século XIX - Profa. 

Ma. Aline Kelly Vieira Hernández (UFPB) 

MINICURSO 15 - Poesia e Canção Popular brasileira sob o olhar da semiótica peirceana - Prof. 

Me. Jonathan Lucas Moreira Leite (IFPB) 

MINICURSO 16 - Poesia para jovens leitores - Prof. Dr. José Hélder Pinheiro Alves (UFCG) 

MINICURSO 17 - Literatura e Psicanálise: Cartografias da mulher na contista de Clarice 

Lispector - Profa. Dra. Amanda Ramalho de Freitas Brito (UFPB) e Profa. Ma. Maria Genecleide 

Dias de Souza (UFPB) 

MINICURSO 18 - A épica na literatura brasileira: bases filosóficas, históricas e socioculturais - 

Profa. Dra. Ana Monique Moura (UFPB) 

MINICURSO 19 - Olimpíada Brasileira de Linguística: Resolução de problemas e Metodologia 

Ativa - Prof. Dr. Márcio Martins Leitão (UFPB/PROLING) e Profa. Dra. Rosana Costa de Oliveira 

(UFPB/PROLING) 



MINICURSO 20 - Considerações sobre o feminismo e a imprensa feminina brasileira no século 

XIX e início do XX - Profa. Ma. Rossana Rossigali (UnC) 

MINICURSO 21 - A coleta de dados na pesquisa sociolinguística - Prof. Me. Cícero Kleandro 

Bezerra da Silva (UFPE) 

MINICURSO 22 - A leitura e sua centralidade na sala de aula de Língua Portuguesa - Profa. 

Dra. Josete Marinho de Lucena (UFPB), Profa. Dra. Eliana Vasconcelos da Silva Esvael (UFPB) e 

Profa. Dra. Alyere Silva Farias (UFPB) 

 

 

4. DATAS IMPORTANTES 

 

o Período para submissão de trabalhos (pôsteres e comunicações orais): 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); 

de21/03/2019 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 pagamento das inscrições para participação no II ELLIN-PB será feito mediante depósito 

ou transferência bancária para a conta especificada no site do evento. 
 

 
 

5. VALORES 

 

CATEGORIAS COM APRESENTAÇÃO DE OUVINTE 

 TRABALHO  
   

Alunos de graduação R$ 50,00  

   

Alunos de pós-graduação R$ 80,00  

  

R$ 40 Professores da Educação básica R$ 80,00 

   

Professores do Ensino superior e demais R$ 100,00  

profissionais da Educação   

   
 

 



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. NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO: 

 

Os participantes que se inscreverem para apresentação de trabalho, nas modalidades de comunicação 

oral e pôster, além da inscrição geral a ser realizada no Sigeventos, deverão encaminhar o resumo 

para o email da Comissão Científica (ccientificoellinpb@gmail.com). Como assunto do email, devem 

constar o número do Eixo Temático, a modalidade e o nome/sobrenome do autor (no caso de mais de 

um autor, colocar o nome daquele que enviar o resumo). Exemplos: ET1-Comunicação Oral-Pedro 

Santos; ET8-Pôster-Ana Menezes. 

 

O resumo deve obedecer às seguintes normas: 

 

Normas para submissão de resumos: 

 

Título em negrito, caixa-alta e centralizado. 

 

Nome(s) das(os) autoras(es) – à direita da página, uma linha abaixo do título, com maiúscula para as 

letras iniciais. Em seguida, entre parênteses, indicar instituição a que estão vinculadas (os). 

 

Email das(os) autoras(es) – uma linha abaixo do(s) nome(s).  

 

Texto em fonte Times New Roman 12, espaçamento simples, com um mínimo de 200 e máximo de 

300 palavras.  

Três palavras-chave separadas por ponto. 

O resumo deverá conter, necessariamente, objetivos, abordagem teórica e metodologia e conclusão 

ou resultados, conforme as orientações que seguem:  1. Para a abordagem teórica, devem ser 

mencionados, no mínimo, os nomes dos autores consultados na investigação e áreas de conhecimento 

a que se filia o trabalho. 2. Para os procedimentos metodológicos, espera-se que o resumo contenha 

o tipo de investigação realizada (se de natureza quantitativa, qualitativa, aplicada, descritiva etc.), 

além de uma breve exposição dos procedimentos de investigação. Deve-se mencionar ainda o corpus 

utilizado e o tratamento da análise a ser feito ou que já foi realizado, em caso de pesquisa de natureza 

descritiva ou aplicada; nas investigações de natureza bibliográfica, deve-se mencionar como foi feita 

a análise dos autores utilizados – se análise de conteúdo, de discurso etc. 3. No que se refere aos 

resultados, a) para os trabalhos em andamento: apresentar aqueles já obtidos ou previsão de 

resultados; e b) para os trabalhos já concluídos: apresentar resultados e conclusões finais. Esse 

procedimento se aplica, inclusive, às investigações de natureza bibliográfica, nas quais se espera que 

sejam apresentadas as considerações a respeito da pesquisa investigada, com índice de autoria. 

O Eixo Temático (ET) para o qual o(a) autor(a) está submetendo o resumo deve ser informado antes 

do título. 

NÃO serão submetidos à avaliação resumos fora das normas. 
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7. INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 

E-mail: secretariaellinpb@gmail.com 

Site: http://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 
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