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Linguagem e prática social: políticas linguísticas, literaturas e pluralidades

 

Sobre o evento:  

O objetivo da III Semana de Letras da Unilab 

pesquisadores que investigam a linguagem como ação nas suas mais diversas 

manifestações. Para tanto, o interesse dessa semana é o de debater sobre os tr

mais recentes relacionados às políticas linguísticas, às literaturas em língua portuguesa 

e ao ensino de línguas em contextos plurais, a

como prática social. O evento promoverá a discussão sobre a linguagem enqu

instrumento de transformação social

como umas das principais ações para essa transformação. 

A III Semana de Letras acontecerá na Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-Brasileira,

Liberdade em Redenção - CE. 

O comitê científico do evento convidou dois conferencistas, Prof. Dr. Gilvan 

Müller de Oliveira (UFSC) e a Profa.  Dra. Maria Nazareth Soares Fonseca (UFMG),em 

função do mérito de suas publicações científicas, cuja presença promoverá o 

aprofundamento das discussões. A semana contará também com a apresentação de 

quatro mesas-redondas para discussão e aprofundamento dos seguintes temas: 

políticas linguísticas nos países lusó

Literatura na perspectiva da Ecologia dos Saberes; ensino de línguas e pluralidade; 

linguagem como prática social. A

renomados, temos uma vasta programação científico

vanguarda, como é o caso dos grupos de discussão, em que os protagonistas são os 

próprios alunos. 

Linguagem e prática social:   
políticas linguísticas, literaturas e 

pluralidades 

3º Semana Internacional de Letras da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

Linguagem e prática social: políticas linguísticas, literaturas e pluralidades

3ª Circular 

O objetivo da III Semana de Letras da Unilab é o de reunir pesquisadoras e 

pesquisadores que investigam a linguagem como ação nas suas mais diversas 

manifestações. Para tanto, o interesse dessa semana é o de debater sobre os tr

mais recentes relacionados às políticas linguísticas, às literaturas em língua portuguesa 

e ao ensino de línguas em contextos plurais, a partir de uma concepção de linguagem 

. O evento promoverá a discussão sobre a linguagem enqu

instrumento de transformação social, focalizando, o ensino de línguas e de literaturas 

como umas das principais ações para essa transformação.  

A III Semana de Letras acontecerá na Universidade da Integração Internacional 

Brasileira, nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018

CE.  

O comitê científico do evento convidou dois conferencistas, Prof. Dr. Gilvan 

Müller de Oliveira (UFSC) e a Profa.  Dra. Maria Nazareth Soares Fonseca (UFMG),em 

mérito de suas publicações científicas, cuja presença promoverá o 

aprofundamento das discussões. A semana contará também com a apresentação de 

redondas para discussão e aprofundamento dos seguintes temas: 

políticas linguísticas nos países lusófonos: variação, diversidade cultural e ensino; a 

Literatura na perspectiva da Ecologia dos Saberes; ensino de línguas e pluralidade; 

linguagem como prática social. Além das mesas-redondas com pesquisadores 

renomados, temos uma vasta programação científico-cultural com atividades de 

vanguarda, como é o caso dos grupos de discussão, em que os protagonistas são os 
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é o de reunir pesquisadoras e 

pesquisadores que investigam a linguagem como ação nas suas mais diversas 

manifestações. Para tanto, o interesse dessa semana é o de debater sobre os trabalhos 

mais recentes relacionados às políticas linguísticas, às literaturas em língua portuguesa 

partir de uma concepção de linguagem 

. O evento promoverá a discussão sobre a linguagem enquanto 

, focalizando, o ensino de línguas e de literaturas 

A III Semana de Letras acontecerá na Universidade da Integração Internacional 

14, 15 e 16 de março de 2018, no campus da 

O comitê científico do evento convidou dois conferencistas, Prof. Dr. Gilvan 

Müller de Oliveira (UFSC) e a Profa.  Dra. Maria Nazareth Soares Fonseca (UFMG),em 

mérito de suas publicações científicas, cuja presença promoverá o 

aprofundamento das discussões. A semana contará também com a apresentação de 

redondas para discussão e aprofundamento dos seguintes temas: 

fonos: variação, diversidade cultural e ensino; a 

Literatura na perspectiva da Ecologia dos Saberes; ensino de línguas e pluralidade; 

redondas com pesquisadores 

cultural com atividades de 

vanguarda, como é o caso dos grupos de discussão, em que os protagonistas são os 



Linguagem e prática social:
políticas linguísticas, literaturas e 

 

CATEGORIA

 

PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO 
Estudantes de Graduação, Graduados e Professores 

da Educação Básica - Com Apresentação de 

Trabalho. 

Estudantes de pós-graduação, Pós
professores de IES com apresentação de trabalho

 

PARTICIPAÇÃO SEM 
APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO 

Estudantes de Graduação, 

Graduados e Professores da 

Educação Básica - Sem 

Apresentação de Trabalho. 

Estudantes de pós-graduação, 
Pós-graduados e professores de 
IES sem apresentação de trabalho

 

Eixos temáticos (Grupos de Trabalhos) 

 

Os participantes podem inscrever seus trabalhos nos seguintes eixos temáticos:

 

1 – Políticas linguísticas; variação e ensino; 

2 – Descrição e análise linguística do português 

3 – Literatura e pluralidades; 

4 - Ensino de Línguas;  

5 –Linguagem como prática social; 

6 - Estudos interdisciplinares entre Letras e á

 

Inscrição, normas e submissão 
 

1. Como realizar a inscrição 

Para realizar a inscrição, o participante deve

https://www.even3.com.br/3asemanainternacionaldeletrasdaunilab

E prosseguir com o preenchimento do formulário
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CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO, PRAZOS E VALORES

APRESENTAÇÃO DE 27/11/17 a 
31/12/17 

Estudantes de Graduação, Graduados e Professores 

Apresentação de 

R$ 30,00 

graduação, Pós-graduados e 
apresentação de trabalho 

R$ 45,00 

27/11/17 a 
31/12/17 

01/01/18 a 
13/02/18 

14/02/18 a 
14/03/18

R$ 25,00 R$ 30,00 R$ 35,00

graduação, 
graduados e professores de 

IES sem apresentação de trabalho 

R$ 40,00 R$ 45,00 R$ 50,00

Eixos temáticos (Grupos de Trabalhos)  

Os participantes podem inscrever seus trabalhos nos seguintes eixos temáticos:

Políticas linguísticas; variação e ensino;  

Descrição e análise linguística do português dos países da CPLP;  

Literatura e pluralidades;  

Linguagem como prática social;  

Estudos interdisciplinares entre Letras e áreas afins.  

Inscrição, normas e submissão – Comunicação Oral  

1. Como realizar a inscrição  
Para realizar a inscrição, o participante deverá acessar o link: 

https://www.even3.com.br/3asemanainternacionaldeletrasdaunilab 

E prosseguir com o preenchimento do formulário disponível na aba Inscrições
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PRAZOS E VALORES 

01/01/18 a 
07/03/18 

R$ 35,00 

R$ 50,00 

14/02/18 a 
14/03/18 

R$ 35,00 

R$ 50,00 

Os participantes podem inscrever seus trabalhos nos seguintes eixos temáticos: 

 

Inscrições  
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2. Tipos de inscrição  

 

a) Participação sem apresentação de Trabalho
A inscrição de participantes que não 

seguintes atividades:  

 

a) Conferências  

b) Grupos de Debates  

c) Grupos de Trabalho (assistir às comunicações, como ouvinte). 

d) Mesas Redondas  

 

Certificados: Para esta categoria de inscrição, os certificados serão emitidos pelo conjunto 

de atividades assistidas pelo ouvinte, mediante comprovação de presença. 

Presença: Para ter direito ao(s) certificado(s) é obrigatório o mínimo de 75% de presença

em todas as atividades (incluindo assistir comunicações orais, mesmo que o participante 

tenha se inscrito como ouvinte) para as quais o/a ouvinte se inscreveu, comprovado 

mediante assinatura das listas de presença. 

 

Atenção: As listas de presença serão e

b. Apresentação de trabalho (Comunicação oral) 
 

A inscrição na modalidade de apresentação de trabalho está restrita a: 

 

a) Alunos de graduação e pós

outras Instituições de Ensino Superior (IES) 

b) Professores da Unilab e de outras IES 

c) Professores da educação básica em geral (atuantes na área de Letras e afins) 

 

Os inscritos nesta modalidade apresentarão as suas comunicações nos Grupos de trabalho 

(GT). Será permitida a apresentação de 1 (um) trabalho por participante, individualmente 

ou em co-autoria (até 2 autores), nesse caso, é imprescindível que o co

realize sua inscrição na modalidade ouvinte (sem apresentação de trabalho). Será emitido 

um certificado de apresentação constando os dados dos dois participantes. 

 

3. Minicursos e Oficinas
Os inscritos em ambas as modalidades (ouvintes e apresentadores de trabalho) podem se 

inscrever também nos minicursos, um minicurso 

participantes dessas modalidades
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Participação sem apresentação de Trabalho  
de participantes que não apresentarão trabalho está aberta ao público para as 

 

rabalho (assistir às comunicações, como ouvinte).  

Certificados: Para esta categoria de inscrição, os certificados serão emitidos pelo conjunto 

de atividades assistidas pelo ouvinte, mediante comprovação de presença. 

Presença: Para ter direito ao(s) certificado(s) é obrigatório o mínimo de 75% de presença

em todas as atividades (incluindo assistir comunicações orais, mesmo que o participante 

tenha se inscrito como ouvinte) para as quais o/a ouvinte se inscreveu, comprovado 

mediante assinatura das listas de presença.  

: As listas de presença serão emitidas de acordo com as inscrições realizadas. 

b. Apresentação de trabalho (Comunicação oral)  

A inscrição na modalidade de apresentação de trabalho está restrita a:  

Alunos de graduação e pós-graduação em Letras e áreas afins da Unilab ou de 

stituições de Ensino Superior (IES)  

Professores da Unilab e de outras IES  

da educação básica em geral (atuantes na área de Letras e afins) 

Os inscritos nesta modalidade apresentarão as suas comunicações nos Grupos de trabalho 

mitida a apresentação de 1 (um) trabalho por participante, individualmente 

autoria (até 2 autores), nesse caso, é imprescindível que o co

realize sua inscrição na modalidade ouvinte (sem apresentação de trabalho). Será emitido 

ificado de apresentação constando os dados dos dois participantes. 

3. Minicursos e Oficinas 
Os inscritos em ambas as modalidades (ouvintes e apresentadores de trabalho) podem se 

inscrever também nos minicursos, um minicurso e oficina por participante. Os 

dessas modalidades receberão um certificado adicional.  
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está aberta ao público para as 

Certificados: Para esta categoria de inscrição, os certificados serão emitidos pelo conjunto 

de atividades assistidas pelo ouvinte, mediante comprovação de presença.  

Presença: Para ter direito ao(s) certificado(s) é obrigatório o mínimo de 75% de presença 

em todas as atividades (incluindo assistir comunicações orais, mesmo que o participante 

tenha se inscrito como ouvinte) para as quais o/a ouvinte se inscreveu, comprovado 

mitidas de acordo com as inscrições realizadas.  

graduação em Letras e áreas afins da Unilab ou de 

da educação básica em geral (atuantes na área de Letras e afins)  

Os inscritos nesta modalidade apresentarão as suas comunicações nos Grupos de trabalho 

mitida a apresentação de 1 (um) trabalho por participante, individualmente 

autoria (até 2 autores), nesse caso, é imprescindível que o co-autor também 

realize sua inscrição na modalidade ouvinte (sem apresentação de trabalho). Será emitido 

ificado de apresentação constando os dados dos dois participantes.  

Os inscritos em ambas as modalidades (ouvintes e apresentadores de trabalho) podem se 

oficina por participante. Os 
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4. Instruções para o envio de resumos
 

Após a inscrição ser realizada com sucesso, 

resumo e produzir seu texto atentando para as seguintes regras:

 

a) O texto principal deve conter de 150 a 250 palavras; 

b) O texto deve conter intro

(parciais ou definitivos) e conclusão

c) Palavras-chave: de três a cinco

d) Fonte: Times New Roman de tamanho 12; 

e) Alinhamento do texto: justif

f) Espaçamento: simples;  

g) Título do trabalho: centralizado, caixa alta e negrito; 

h) Nome do(s) autor(es) seguido(s) da sigla da instituição de origem e do e

à direita. Exemplo: Fulano de Tal (Unilab).

O participante deverá preencher o formulário de inscrição de trabalho disponível em: 

https://www.even3.com.br/participante/home/cadastropersonalizado

o arquivo do resumo salvo na 

OBSERVAÇÃO: Antes de encaminhar o trabalho, o participante deverá conhecer 

normas para a produção do resumo

informações estão disponíveis na aba Submissões, em 

 

5. Instruções para o pagamento

O participante deve ficar atento aos prazos e a modalidade de participação para efetuar o 

pagamento de sua inscrição

https://www.even3.com.br/3asemanainternacionaldeletrasdaunilab

 

6. Alojamento 

A 3ª Semana Internacional de Letras da Unilab contará com alojamento para até 30 

inscritos, divididos em duas salas, uma destinada às mulheres e outra aos 

Cada inscrito deverá pagar um valor de R$15,00 reais referente à estadia nos dias 14, 

15 e 16 de março na Universidade.

 
Pagamento do Alojamento

O pagamento do alojamento será feito exclusivamente por transferência ou depósito 

bancário. Depois de pago o valor, o participante deve encaminhar para o e

mail semanadeletras@unilab.edu.br

mail deve ter o seguinte título/assunto:

o participante deve aguardar o deferimento da inscrição para o alojamento pela 

comissão do evento via e-mail

Linguagem e prática social:   
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pluralidades 

envio de resumos  

Após a inscrição ser realizada com sucesso, o participante deverá baixar o 

produzir seu texto atentando para as seguintes regras: 

a) O texto principal deve conter de 150 a 250 palavras;  

b) O texto deve conter introdução, objetivo geral, justificativa, metodologia, resultados

e conclusão (parcial ou definitiva). 

chave: de três a cinco, separadas por ponto;  

d) Fonte: Times New Roman de tamanho 12;  

e) Alinhamento do texto: justificado;  

g) Título do trabalho: centralizado, caixa alta e negrito;  

h) Nome do(s) autor(es) seguido(s) da sigla da instituição de origem e do e

à direita. Exemplo: Fulano de Tal (Unilab). 

preencher o formulário de inscrição de trabalho disponível em: 

https://www.even3.com.br/participante/home/cadastropersonalizado e nele encaminhar 

o arquivo do resumo salvo na extensão  . pdf até o dia 13 de fevereiro de 2018.

OBSERVAÇÃO: Antes de encaminhar o trabalho, o participante deverá conhecer 

normas para a produção do resumo e realizar o download do 

estão disponíveis na aba Submissões, em Resumo Científico

5. Instruções para o pagamento das inscrições 

O participante deve ficar atento aos prazos e a modalidade de participação para efetuar o 

pagamento de sua inscrição, que será efetuado exclusivamente e diretamente pelo site

https://www.even3.com.br/3asemanainternacionaldeletrasdaunilab. 

3ª Semana Internacional de Letras da Unilab contará com alojamento para até 30 

inscritos, divididos em duas salas, uma destinada às mulheres e outra aos 

Cada inscrito deverá pagar um valor de R$15,00 reais referente à estadia nos dias 14, 

15 e 16 de março na Universidade. 

Pagamento do Alojamento  

O pagamento do alojamento será feito exclusivamente por transferência ou depósito 

Depois de pago o valor, o participante deve encaminhar para o e

semanadeletras@unilab.edu.br com o comprovante de pagamento 

mail deve ter o seguinte título/assunto: ALOJAMENTO. Depois de encaminhar o e

aguardar o deferimento da inscrição para o alojamento pela 

mail. 

 

 

14 a 16 de março de 2018 
Redenção – CE – Brasil 
Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia  
Afro Brasileira 

deverá baixar o Template do 

dução, objetivo geral, justificativa, metodologia, resultados 

h) Nome do(s) autor(es) seguido(s) da sigla da instituição de origem e do e-mail, alinhados 

preencher o formulário de inscrição de trabalho disponível em:  

e nele encaminhar 

de 2018. 

OBSERVAÇÃO: Antes de encaminhar o trabalho, o participante deverá conhecer as 

 template. Essas 

Resumo Científico. 

O participante deve ficar atento aos prazos e a modalidade de participação para efetuar o 

diretamente pelo site 

3ª Semana Internacional de Letras da Unilab contará com alojamento para até 30 

inscritos, divididos em duas salas, uma destinada às mulheres e outra aos homens. 

Cada inscrito deverá pagar um valor de R$15,00 reais referente à estadia nos dias 14, 

O pagamento do alojamento será feito exclusivamente por transferência ou depósito 

Depois de pago o valor, o participante deve encaminhar para o e-

comprovante de pagamento anexo. O e-

. Depois de encaminhar o e-mail, 

aguardar o deferimento da inscrição para o alojamento pela 
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Dados necessários para a realização do depósito/transferência

Titular: Raquel Furtado de Mes

CPF: 033.099.353-45 

Banco do Brasil 

Agência: 8076-4 

Conta: 28122-0 

Valor: R$15,00 

Para informações sobre as normas de alojamento, acessar: 

https://www.even3.com.br/3asemanainternacionaldeletrasdaunilab

Alojamento. 

 

7. Contato 

Caso o participante tenha alguma dúvida, ou queira entrar em contato conosco, pode 

acessar o site https://www.even3.com.br/3asemanainternacionaldeletrasdaunilab

se preferir, encaminhar um e

prontamente retornaremos o contato.
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Dados necessários para a realização do depósito/transferência 

Titular: Raquel Furtado de Mesquita 

Para informações sobre as normas de alojamento, acessar: 

https://www.even3.com.br/3asemanainternacionaldeletrasdaunilab 

Caso o participante tenha alguma dúvida, ou queira entrar em contato conosco, pode 

https://www.even3.com.br/3asemanainternacionaldeletrasdaunilab

encaminhar um e-mail para semanadeletras@unilab.edu.br

prontamente retornaremos o contato. 

Redenção, 14 de fevereiro
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Para informações sobre as normas de alojamento, acessar: 

 e clicar em 

Caso o participante tenha alguma dúvida, ou queira entrar em contato conosco, pode 

https://www.even3.com.br/3asemanainternacionaldeletrasdaunilab ou, 

lab.edu.br, que 

de fevereiro de 2018. 

 


