
 

 

SEMANA DE LETRAS DA UFPE  

EDITAL 01/2018  

 

A comissão organizadora da VI SEMANA DE LETRAS da Universidade Federal de            

Pernambuco (UFPE), no uso de suas atribuições, torna público o presente edital que se              

torna válido a partir da data de sua publicação, podendo sofrer supressões ou             

acréscimos, caso seja necessário, por meio de editais complementares. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1. A VI Semana de Letras UFPE, cujo tema será “Políticas Linguísticas:            

silenciamentos e resistências”, acontecerá no campus Recife, no Centro de Artes e            

Comunicação (CAC) e no Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH), de 10 a 14               

de setembro de 2018, e tem como proposta acrescer aos conhecimentos acadêmicos,            

artísticos e culturais, promovendo a integração dos estudantes, professores e          

pesquisadores da área de Letras e afins, quer sejam da UFPE, quer sejam de outras               

instituições. 

 

2. DO EVENTO 

 

2.1. O evento se caracteriza como um encontro para a reflexão e socialização das              

produções científicas realizadas pelos alunos, professores e pesquisadores da UFPE e de            

outras instituições, na área de Letras, Linguística, Artes e Educação. Caracteriza-se           

também pela organização feita por estudantes dos cursos de Letras, a saber,            

Letras/Português, Letras/Inglês, Letras/Espanhol, Letras/Francês, Letras/Libras e      



 

Letras/Bacharelado, e pelo Departamento de Letras da Universidade Federal de          

Pernambuco. 

 

3. DA SUBMISSÃO DE TRABALHO 

 

3.1. A inscrição para submissão de trabalho na modalidade Comunicação          

oral/sinalizada ou Pôster terá início a partir da publicação do presente edital e término              

dia 29 de julho, às 23h59. A resposta, em caso de aceite ou recusa de trabalho, será                 

dada até o dia 12 de agosto, às 23h59. 

3.2. O tema dos trabalhos deve estar de acordo com um dos eixos temáticos do               

evento: 

Eixo 1 - Literatura e Estudos Culturais 

Eixo 2 - Teoria e Crítica Literária 

Eixo  3 - Análise e Teoria Linguística 

Eixo 4 - Ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa 

Eixo 5 -  Ensino-aprendizagem de LEM-Espanhol, Francês e Inglês 

Eixo 6 - Línguas e Literaturas Clássicas 

Eixo 7 - Estudos Étnicos, Africanos e Indígenas 

Eixo 8 - Libras, Literatura e Cultura Surda 

Eixo 9 - Formação e trabalho do profissional de Letras 

Eixo 10 - Temáticas emergentes no ensino-aprendizagem de línguas e literaturas 

3.3. A formatação do resumo para a submissão deverá atender às seguintes            

normas: 
I. a fonte deverá ser Times New Roman, tamanho 12, e o espaçamento deverá ser o simples em todo o                    

arquivo; 

II. o título deverá vir em caixa alta, em negrito e com alinhamento centralizado na primeira linha do                  

arquivo; 

III. o(s) nome(s) do(a)(s) autor(a)(es)(as) (até cinco pessoas) e do(a)(s) orientador(a)(es)(as) (se houver)             

deverá(ão) vir uma linha abaixo do título, com filiação institucional entre parênteses, alinhado(s) à direita; 

IV. a palavra “resumo” deverá vir uma linha abaixo, em caixa alta, em negrito, com alinhamento                

justificado e espaçamento simples; 

V. o corpo do resumo deverá vir na mesma linha da palavra “resumo”, com alinhamento justificado,                

contendo de 200 até 300 palavras, com espaçamento simples e obedecendo aos seguintes itens:              

introdução, objetivo, fundamentação teórica, metodologia e conclusão (ou resultados e conclusão); 



 

VI. o termo “palavras-chave” deverá vir na linha abaixo do corpo do resumo, em negrito e com                 

alinhamento justificado, acompanhado de três a cinco palavras-chave, separadas por ponto e vírgula e              

finalizadas por ponto final. 

VII. o eixo temático do trabalho deverá vir duas linhas abaixo das palavras-chave, em negrito, em caixa                 

alta e com alinhamento justificado. 

VIII. todos os resumos para avaliação deverão ser escritos em Língua Portuguesa e na modalidade padrão                

da língua. 

3.4. O resumo deverá ser enviado, em anexo, para o e-mail           

academica.viseletufpe@gmail.com, em arquivo .docx, com o eixo temático no qual se 

encaixa, com a modalidade de apresentação e com o respectivo título do trabalho             

escritos no título do arquivo e no corpo do e-mail. Exemplo: Eixo 1 - PÔSTER - VI                 

SEMANA DE LETRAS DA UFPE.docx. 

3.5. A formatação inadequada, a falta de identificação da autoria, a           

inadequação linguística do texto e/ou a ausência de introdução, objetivo,          

fundamentação teórica, metodologia e/ou conclusão (ou resultados e conclusão)         

poderão implicar a não aceitação do trabalho. 

3.6. O(a) participante poderá submeter até dois trabalhos.  

3.7. No Anexo 01, há um exemplo de resumo, formatado segundo estas normas             

de submissão. 

3.8 Os(as) interessados(as) poderão submeter trabalhos nas modalidades        

Comunicação oral/sinalizada e/ou Pôster. No primeiro caso, os trabalhos serão          

apresentados por eixos temáticos, em horário definido pela Comissão Organizadora, e           

cada trabalho terá 15 minutos para apresentação; na outra modalidade haverá uma            

sessão de apresentação no Hall do CAC de duas horas, sendo obrigatória a presença              

do(a)(s) autor(a)(s) durante todo o tempo. 

3.9 Para a modalidade Comunicação oral/sinalizada, o(a)(s) participante(s)        

deverá(ão) informar a necessidade de datashow (cada participante deverá levar o seu            

próprio notebook). 

 

4. DOS PRAZOS E VALORES 

 

4.1. As modalidades de participação na VI Semana de Letras da UFPE são: (1)              

Ouvinte e (2) Ouvinte + Apresentação de trabalho. Os(as) interessados(as) em           
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participar do evento deverão se inscrever em uma destas modalidades. As inscrições            

serão realizadas através do site: www.viseletufpe.wixsite.com/viseletufpe. 

 

LOTE ÚNICO 

OUVINTE  R$10,00 (dez reais) 

OUVINTE + 

APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHO 

Graduando(as)/Graduados(as) R$20,00 (vinte reais) 

Pós-graduandos(as) (lato ou 

stricto sensu)/Pós-graduados(as) 

R$25,00 (vinte e cinco reais) 

Professores (qualquer nível) R$30,00 (trinta reais) 

 

4.2 Para efetivar a inscrição, o(a) participante deve realizar o pagamento e, a             

posteriori, enviar o comprovante para o e-mail: financeira.viseletufpe@gmail.com. O         

corpo do e-mail deve conter o título do trabalho correspondente ao pagamento (se for o               

caso) e o nome pessoal completo deve preencher o campo “assunto”. Haverá também             

inscrição presencial. O local, dias e horas das inscrições presenciais serão divulgados na             

página do Facebook: www.facebook.com/viseletufpe.  

4.3 Conta para depósito ou transferência bancária: Caixa Econômica Federal;          

Agência: 3694; Op.: 013; Conta: 00005479-2; nome: Ingrid N Fernandes. 

4.4 No caso de inscrição com apresentação de trabalho, todos(as) os(as) autores            

deverão realizar o pagamento/envio do comprovante. Caso contrário, o(s) trabalho(s)          

não poderá(ão) ser apresentado(s). 

4.5 Não será permitida a troca de titularidade da inscrição.  

4.6 O evento seguirá o seguinte cronograma: 

 

Submissão de trabalhos até 29/07/2018 

Envio da carta de aceite/recusa até 12/08/2018 

Divulgação da programação do evento até 20/08/2018 

Inscrição/Pagamento (modalidade Ouvinte + Apresentação de trabalho) até 25/08/2018 

http://www.viseletufpe.wixsite.com/viseletufpe
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Inscrição/Pagamento (modalidade Ouvinte) até 02/09/2018 

Envio do artigo científico para publicação nos anais do evento até 30/09/2018 

 

 

4.7 Caso haja vaga, haverá inscrição presencial no primeiro dia do evento.  

 

5. DA CERTIFICAÇÃO 

 

5.1 Serão certificados na modalidade Ouvinte todos(as) os(as) participantes que          

cumprirem presença em 75% das atividades que será regulada por meio de ata nos              

locais das atividades; na modalidade Minicurso e Oficina os(as) que assinarem ata            

específica e estiverem presentes durante todos os dias de realização; na modalidade            

Apresentação de trabalho os(as) autores(as) presentes e que assinarem a ata de            

participação no dia da apresentação.  

5.2 Todos os certificados serão enviados por e-mail quando emitidos pela           

ProExC-UFPE. A previsão inicial é de três meses após realização do evento,            

entretanto, serão emitidas declarações aos participantes que solicitarem via formulário          

online divulgado no último dia do evento nos canais de comunicação.  

 

6. DA PUBLICAÇÃO EM ANAIS 

 

6.1. Serão publicados textos do gênero artigo científico, isto é, o aluno que             

submeter seu trabalho em resumo, em caso de aprovação, deverá enviar o trabalho             

completo em data a ser divulgada pela comissão acadêmica, a fim de que seja publicado               

nos anais do evento. Somente serão publicados trabalhos apresentados no evento. O            

trabalho completo deverá ser enviado, em anexo, para o e-mail          

academica.viseletufpe@gmail.com. 

6.2. A formatação deverá ser a seguinte (no anexo 02, há um exemplo de              

trabalho completo, formatado segundo as normas do evento): 
I. Os artigos deverão ser encaminhados no seguinte formato: Digitado em Word for Windows              

97/98/2003/2007; configuração de margens: superior e esquerda, 3 cm; inferior e direita, 2 cm. 
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II. Título: em negrito, fonte Times New Roman, 14, centralizado. 

III. Autor(es): o(s) nome(s) deverá(ão) vir uma linha abaixo do título, com filiação institucional entre               

parênteses, alinhado(s) à direita 

IV. O resumo, em português e em outra língua estrangeira (espanhol, inglês ou francês), deverá vir na                 

mesma linha da palavra “resumo”, com alinhamento justificado, contendo de 200 até 300 palavras, com               

espaçamento simples e obedecendo aos seguintes itens: introdução, objetivo, fundamentação teórica,           

metodologia e conclusão (ou resultados e conclusão); 

V. Palavras-chave: deverá vir na linha abaixo do corpo do resumo, em negrito, com alinhamento               

justificado e espaçamento simples, acompanhado de três a cinco palavras-chave, separadas por ponto e              

vírgula e finalizadas por ponto final. 

VI. Texto: alinhamento justificado; fonte Times New Roman, 12, espaçamento entre linhas de 1,5,              

margem superior/esquerda, 3cm; inferior/direita, 2cm. 

VII. As seções e subseções do texto devem ser numeradas, com exceção da Introdução e das                

Referências; os títulos das seções e subseções devem estar em negrito. As seções devem ser com letras                 

maiúsculas e as subseções apenas com a primeira letra maiúscula. 

VIII. As citações devem serguir a ABNT 10520        

(http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf); as Referências a ABNT 6023      

(http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf). A referência completa das obras deverá ser        

inserida no final do texto;  

IX. As notas devem vir em rodapé, numeradas em arábico; não devem ser utilizadas notas para as                 

referências bibliográficas, apenas para eventuais explicações; 

X. As ilustrações e gráficos devem vir no corpo do texto com as devidas legendas (fonte Times New                  

Roman, tamanho 10); 

XI. Extensão: os artigos devem conter entre 6 e 10 páginas (incluindo o anexo).  

XII. Do envio do artigo: O trabalho deve ser enviado, em anexo, para o e-mail               

academica.viseletufpe@gmail.com, seguindo as normas, com o eixo temático no qual se encaixa, com a              

modalidade de apresentação e com o respectivo título do trabalho escritos no título do arquivo e no corpo                  

do e-mail. Exemplo: Eixo 1 – PÔSTER - VI SEMANA DE LETRAS DA UFPE.docx; 

6.3. Todos os artigos devem conter resumo em língua portuguesa (igual ao            

submetido para avaliação da Comissão Científica) e na versão em língua estrangeira            

(espanhol, inglês ou francês). Os demais segmentos podem ser escritos em língua            

portuguesa ou estrangeira. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 Todas as decisões contidas neste edital são para garantir a seriedade e a              

qualidade da VI Semana de Letras da UFPE. 

http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf
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7.2 Este edital é soberano, podendo ser alterado por meio de edital de retificação              

ou acréscimo. 

7.3 Dúvidas poderão ser sanadas pela Comissão Organizadora através do e-mail:           

contato.viseletufpe@gmail.com.  

 

Recife, 02 de junho de 2018. 

 

Comissão Organizadora da VI Semana de Letras da UFPE  
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ANEXO 01 

 

O TÍTULO DEVE ESTAR CENTRALIZADO E EM NEGRITO, 

FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 14, EM CAIXA ALTA  

[espaçamento entre linhas: 1.5] 

Autor 1 (UFPE) 

Autor 2 (UFPE) 

Autor 3 (UFPE) 

Autor 4 (UFPE) 

Autor 5 (UFPE) 

(Orientador(a) - UFPE) 

[espaçamento entre linhas: 1.5] 

RESUMO: O arquivo deve estar em formato Word for Windows 97/98/2003/2007;           
configuração de margens: superior e esquerda, 3 cm; inferior e direita, 2 cm. O corpo do                
resumo deverá vir na mesma linha da palavra “resumo”, contendo de 200 até 300              
palavras e obedecendo aos seguintes itens: introdução, objetivo, fundamentação teórica,          
metodologia e conclusão (ou resultados e conclusão). Texto justificado e com           
espaçamento simples. Na linha seguinte deverá adicionar entre três e cinco           
palavras-chave que devem ser escritas separadas entre si por ponto e vírgula e             
finalizadas por ponto. O resumo do artigo completo deve ser o mesmo enviado para              
avaliação, que deverá ser escrito, também, em uma língua estrangeira – inglês, espanhol             
ou francês (no artigo completo enviado para publicação). Serão publicados apenas os            
trabalhos que tiveram os resumos aprovados e foram apresentados durante a realização            
do evento. 
Palavras-chave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.  
 

EIXO 1- LITERATURA E ESTUDOS CULTURAIS 

  



 

ANEXO 02 

 

O TÍTULO DEVE ESTAR CENTRALIZADO E EM NEGRITO, 

FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 14, EM CAIXA ALTA  

[espaçamento entre linhas: 1.5] 

Autor 1 (UFPE) 

Estudante de Licenciatura em Letras/Português 

E-mail: e-mail@provedor.com  

Autor 2 (UFPE) 

Estudante de Licenciatura em Letras/Inglês 

E-mail: e-mail@provedor.com  

Autor 3 (UFPE) 

Estudante de Licenciatura em Letras/Espanhol 

E-mail: e-mail@provedor.com 

Autor 4 (UFPE) 

Estudante de Licenciatura em Letras/LIBRAS 

E-mail: e-mail@provedor.com 

Autor 5 (UFPE) 

Estudante de Letras/Bacharelado 

 E-mail: e-mail@provedor.com 

(Orientador(a)- UFPE) 

Professor(a) do Departamento de Letras 

E-mail: e-mail@provedor.com 

 

[espaçamento entre linhas: 1.5] 

 

RESUMO: O arquivo deve estar em formato Word for Windows 97/98/2003/2007;           
configuração de margens: superior e esquerda, 3 cm; inferior e direita, 2 cm. O corpo do                
resumo deverá vir na mesma linha da palavra ‘resumo’, contendo de 200 até 300              
palavras e obedecendo aos seguintes itens: introdução, objetivo, fundamentação teórica,          
metodologia e conclusão (ou resultados e conclusão). Texto justificado e com           
espaçamento simples. Na linha seguinte deverá adicionar entre três e cinco           
palavras-chave que devem ser escritas separadas entre si por ponto e vírgula e             

mailto:e-mail@provedor.com
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finalizadas por ponto. O resumo do artigo completo deve ser o mesmo enviado para              
avaliação, que deverá ser escrito, também, em uma língua estrangeira – inglês, espanhol             
ou francês (no artigo completo enviado para publicação). Serão publicados apenas os            
trabalhos que tiveram os resumos aprovados e foram apresentados durante a realização            
do congresso. 
Palavras-chave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3.  
 

[espaçamento entre linhas: 1.5] 

Abstract/Resumen/Résumén: resumo em língua estrangeira. Deve conter as mesmas         
especificidades do resumo anterior. 

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3. 
 

[espaçamento entre linhas: 1.5] 

 

INTRODUÇÃO 

Todo o arquivo deve ser escrito com a fonte Times New Roman, tamanho 12,              

espaço entre linhas 1.5, alinhamento justificado, com recuo de 1,25cm em início de             

parágrafos e deve conter entre 6 e 10 páginas (incluindo o anexo). 

As seções e subseções do texto devem ser numeradas, com exceção da            

Introdução, Considerações Finais e das Referências; os títulos das seções e subseções            1

devem estar em negrito. As seções devem ser com letras maiúsculas e as subseções              

apenas com a primeira letra maiúscula. 

As citações com até três linhas devem vir “entre aspas” no corpo do texto;              

citações com mais de três linhas devem vir com um recuo de 4 cm à esquerda, fonte 10                  

e espaçamento simples. 

As citações devem serguir a ABNT 10520       

(http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf); as Referências a ABNT     

6023 (http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf). A referência completa das      

obras deverá ser inserida no final do texto. 

As notas devem vir em rodapé, numeradas em arábico; não devem ser utilizadas             

notas para as referências bibliográficas, apenas para eventuais explicações; 

As ilustrações e gráficos devem vir no corpo do texto com as devidas legendas              

(fonte Times New Roman, tamanho 10).  

1 Devem ser nomeados de acordo com o(a)(s) autor(a)(s). 

http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/nbr10520-original.pdf
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 [espaçamento entre linhas: 1.5] 

 

1. DESENVOLVIMENTO  2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

[espaçamento entre linhas: 1.5] 

 

1.1 Continuação com subseção  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

[espaçamento entre linhas: 1.5] 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 Usar o rodapé somente quando for indispensável. Times New Roman, tamanho 10, espaçamento 
simples. 



 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

[espaçamento entre linhas: 1.5] 

 

REFERÊNCIAS 

Diferente do resto do arquivo, as referências devem estar sem recuo e seguir as normas               

da ABNT (NBR 6023).  

 


