
           
 

X Semana de Letras 

Linguagem e(m) diálogos 

 

 

A décima edição da Semana de Letras, realizada pelo Programa de Educação Tutorial 

(PET) Letras da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) será realizada entre os dias 18 e 

22 de setembro do corrente ano. Sediado na Faculdade de Letras (Fale) do campus A. C. 

Simões, o evento tem o apoio do Núcleo de Estudos Indigenistas (NEI), da Direção da 

Fale e da sua Coordenação de Graduação.  

 

1. Inscrições  

 

1.2 As inscrições para a X Semana de Letras poderão ser realizadas no site do PET Letras 

ou na sala de permanência do grupo a partir do dia 26/7/2017. 

 

1.2 Só poderão se inscrever no evento as pessoas que estiverem cadastradas no SIGAA. 

Aqueles que estiverem com dificuldades quanto ao cadastro devem comparecer, para 

resolvê-los, à sala de permanência do grupo PET Letras na Faculdade de Letras da Ufal. 

 

1.4 As inscrições nos minicursos só serão validadas após o pagamento da taxa, que é de 

R$20,00 (vinte reais) para um minicurso e R$25,00 (vinte e cinco reais) para dois 

minicursos. Portanto, as vagas serão preenchidas por aqueles que primeiro pagarem suas 

inscrições. Cada minicurso terá, no máximo, 20 (vinte) vagas. 

 

1.5 As inscrições nas oficinas serão realizadas individualmente no credenciamento da 

Semana, respeitando a quantidade de vagas disponíveis.  

 

2. Submissão de resumos 

 

2.1 Serão aceitos os trabalhos na forma de resumo simples, com no mínimo 250 palavras 

e no máximo 350 palavras, na fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

simples, acompanhadas de 3 a 5 palavras-chave. O título deverá estar em negrito, em caixa 

alta, centralizado. O subtítulo deverá vir na linha seguinte e sem negrito. Abaixo devem 

constar os nomes dos autores e orientador com alinhamento à direita. O nome do 

apresentador (que deverá estar entre os autores) deve vir em negrito. 

 

2.2 O modelo de resumo está disponível no endereço www.petletrasufal.com. 

http://www.petletrasufal.com/


 

2.3 O texto deve trazer de forma clara seu(s) objetivo(s), fundamentação teórica utilizada, 

metodologia e considerações finais, cumprindo na formatação do trabalho as regras 

vigentes da ABNT. 

 

2.4 Os resumos poderão ser submetidos unicamente em forma eletrônica para o e-mail 

ufal.semanadeletras@gmail.com a partir do dia 18/7/2017 até o dia 18/8/2017. 

 

2.5 O e-mail deve ser enviado com o assunto da seguinte forma: “Nome do autor - 

Comunicação - XSL”. 

 

2.6 O arquivo do resumo deve ser nomeado da seguinte forma: “LIT. NOME 

COMPLETO DO AUTOR”, para os trabalhos da área de Literatura; “LING. NOME 

COMPLETO DO AUTOR”, para os trabalhos da área de Linguística; “EDU. NOME 

COMPLETO DO AUTOR”; para os trabalhos da área de Educação. 

 

2.7 Os resumos enviados serão avaliados por ordem de recebimento, respeitando o número 

máximo de 60 (sessenta) resumos aprovados. 

 

2.8 É possível a inscrição como autor de mais de um trabalho, mas cada participante só 

poderá apresentar um dos trabalhos. 

 

2.9 Apenas poderão enviar trabalhos para o evento alunos de cursos de graduação em 

Letras e áreas afins. 

 

2.10 Está prevista a publicação do livro de resumos, em formato digital no SEER (Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas). 

  

2.11 Os trabalhos serão apresentados em formato de comunicação oral. 

 

2.12 Cada comunicação oral terá tempo máximo de apresentação de 15 (quinze) minutos. 

 

2.13 O resumo somente será aceito mediante envio por e-mail de declaração de 

autorização assinada pelo professor orientador do trabalho, cujo modelo está disponível 

no site do PET Letras. 

 

2.14 Os autores de trabalhos aprovados deverão se inscrever como participantes e efetuar 

o pagamento da X Semana de Letras entre os dias 26/7/2017 e 1/9/2017. 

 

2.15 As apresentações ocorrerão no dia 19 de setembro de 2017, das 13h30 às 15h30, em 

espaço designado no campus A.C. Simões na Universidade Federal de Alagoas. 

 

2.16 A definição do local exato da apresentação será divulgada mediante a confirmação 

da aceitação do trabalho no evento. 

mailto:ufal.semanadeletras@gmail.com


       

 

2.17 As 60 (sessenta) vagas para as propostas de submissão de resumos de trabalho na 

modalidade comunicação oral serão preenchidas conforme a avaliação da comissão 

científica, composta por estudantes do Programa de Pós-Graduação em Letras e 

Linguística (PPGLL). 

 

2.18 A comissão científica não se responsabilizará pela revisão ortográfica e conteúdo 

final dos textos dos trabalhos submetidos à X Semana de Letras. 

 

2.19 O resultado da aceitação do resumo será divulgado via e-mail até o dia 1/9/2017. 

 

 

3. Publicação dos anais 

 

3.1 Está prevista, posteriormente à realização do evento, a publicação do texto completo 

dos trabalhos apresentados, juntamente com os resumos, no formato de anais eletrônicos 

com ISSN emitido pela Editora da Ufal (Edufal). 

 

3.2 Serão aceitos os trabalhos completos na forma artigo, com no mínimo 8 (oito) laudas 

e no máximo 20 (vinte) laudas, na fonte Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento de 1,5 entre as linhas, margens esquerdas e superiores com 3cm cada, 

margens direitas e inferiores com 2cm cada. O título deverá estar em negrito, em caixa 

alta, centralizado. O subtítulo deverá vir na linha seguinte e sem negrito. Na segunda linha 

abaixo do subtítulo, devem constar os nomes dos autores e orientador com alinhamento à 

direita, seguidos de expoentes que levem a rodapés que tragam informações referentes a 

esses. Duas linhas abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es) e do orientador, deve vir o resumo. 

 

3.3 Diferentemente do modelo do resumo da submissão, o resumo do artigo completo 

deve vir na fonte Times New Roman, tamanho 11, com espaçamento simples entre as 

linhas, em itálico.  

 

3.4 Só serão publicados, nos anais do evento, os trabalhos completos que forem 

apresentados. 

 

3.5 O artigo completo deve ser enviado para o e-mail do evento até o dia 22/10/2017. 

 

4. Certificados 

 

4.1 Os certificados de minicursos, mesas-redondas, conferências etc. serão 

excepcionalmente gerados pelo sistema SIGGA.  

 

4.2 Os certificados das apresentações orais serão entregues nos dias que elas acontecerão. 

Só receberão os certificados os alunos que se apresentarem seus trabalhos.  


