


O V Simpósio Internacional e IX Simpósio Na-
cional de Literatura e informática pretende 
dar sequência aos avanços obtidos quando da 
realização dos simpósios que o antecederam 
(2003-UERJ, 2005-UFSC, 2007-UEL, 2010-
UFSC, 2012-UFSC, 2013-UFSC e 2014- UFMG, 
2016-UPF), bem como promover a expansão 
dos debates sobre literatura e informática para 
além das fronteiras políticas e territoriais do 
nosso país, consolidando parcerias internacio-
nais que fomentamos através de nossas revistas 
científicas e afinidades de linhas de pesquisa . O Simpósio de 2018, com a temática “Li-

teratura e Internet: infâncias, juventudes e 
diferença”, além de promover discussões 
sobre os campos da produção e da crítica 
da literatura digital em nível nacional e in-
ternacional, pretende abrir um espaço es-
pecial para reflexões mais profundas sobre 
novas formas de literatura digital produzi-
das para públicos específicos, como crian-
ças, jovens e deficientes, com ênfase em 
produções transmídia, aplicativos literários 
e mídias utilizadas para produções endere-
çadas a deficientes surdos e cegos. O evento 
priorizará o contexto latinoamericano, sem, 
contudo, desconsiderar obras e autores de 
países europeus e norte-americanos igual-
mente importantes dentro desse cenário.

O EVENTO
Nas ocasiões dos simpósios já realizados em 
outras universidades, além da apresentação 
dos trabalhos e da discussão dos temas pre-
vistos para serem debatidos nas respectivas 
programações, o principal resultado foi o 
fortalecimento de um grupo de pesquisa-
dores, de várias universidades brasileiras, 
interessados em avançar nas reflexões e nas 
pesquisas desse campo, realizando uma in-
terface entre a Literatura e a Informática. 

promover a expansão dos de-
bates sobre literatura e infor-

mática 

https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra
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InscrIções e envIo de trabalhos
Até 07 de janeiro de 2018

Inscrições

categorIas de InscrIção
Ouvinte
Apresentador de trabalho completo
Apresentador de pôster (alunos de graduação)

Os resumos devem ser enviados, para avaliação por par-
te do comitê científico do evento,  até o dia 7 de janeiro de 
2018, para o seguinte email: literaturaeinformaticaul-
bra@gmail.com. Resumos aprovados poderão ser apre-
sentados nas seções de comunicação e publicados nos 
anais. Cada resumo poderá ter, no máximo, três autores.
 
Os trabalhos completos aprovados devem ser enviados, 
impreterivelmente, até o dia 30 de março de 2018 para 
o seguinte email: literaturaeinformaticaulbra@gmail.com
 
Cada texto completo poderá ter, no máximo, três autores.
 
Os pôsteres devem ser enviados, para  avaliação por par-
te do comitê científico do evento,  até o dia 7 de janeiro de 
2018. Pôsteres aprovados poderão ser expostos e apresen-
tados durante o evento e também serão publicados nos anais.
Cada pôster poderá ter, no máximo, três autores.

Arte e literatura digital
Mídias digitais, leitura e educação

Cultura de fãs e narrativas transmídia
Leitura na era da mobilidade

Leitura, novas mídias e diferenças
Literatura infantil no contexto digital
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As normas de apresentação e envio de tra-
balhos estão disponíveis no site do evento.

https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra/envio-dos-trabalhosFaça sua inscrição:
https://goo.gl/forms/3ttNdN725P5rEC1h1

https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra/envio-dos-trabalhos
https://goo.gl/forms/3ttNdN725P5rEC1h1
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Alckmar dos Santos
      Alamir Aquino Correa

Rogério Barbosa da Silva
Álvaro Andrade Garcia

Rosa Maria Hessel Silveira
Miguel Rettenmaier

Bruna Rocha Silveira
Felipe Mianes

Carolina Hessel Silveira
Regina Zilberman

Samira Almeida
Neus Real

Jeff Stevenson
Renata Junqueira

Saulo Brandão
Chico Marinho
Carlos Maciele Artistas

https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra/palestrantes
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Programa de Pós-Graduação em Educação (Prédio 14, sala 217)

Endereço: 
ULBRA Canoas - Avenida Farroupilha, 8001 - Bairro São José - CEP 92425-900 - Canoas/RS

envIo de trabalhos
literaturaeinformaticaulbra@gmail.com

InscrIções 
inscricaoliteraturainformatica@gmail.com

Contato
https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra/contato

Hospedagem e alimentação
https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra/hoteis

Programação
https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra/programacao

Faça sua inscrição:
https://goo.gl/forms/3ttNdN725P5rEC1h1

https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra/contato
https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra/hoteis
https://ekirchof8.wixsite.com/eventoulbra/programacao
https://www.facebook.com/simposiodeliteraturaeinformatica2018/
https://goo.gl/forms/3ttNdN725P5rEC1h1

