
Assunto: Concurso para decoração dos armários da Coordenação de Letras e eventos em 2018 

Data: 21/03/2018 

 

Prezados Alunos, 

 

temos boas notícias: 

 

1. Realizaremos a Semana de Letras 2018, entre os dias 17 e 21 de setembro. Em breve, 

divulgaremos maiores detalhes. Lembrem-se de que precisaremos de voluntários para 

trabalharem no evento, auxiliando a comissão organizadora. Será muito bom tê-los conosco 

nesse trabalho. 

 

2. Realizaremos um Ciclo de Conferências de Letras 2018, distribuído quase quinzenalmente 

até o final deste ano. Serão ao todo nove conferências, ministradas tanto pela manhã quanto à 

noite (a exceção será a primeira delas, que ocorrerá apenas à noite, porque a Professora 

convidada, Irandé Antunes, por sua idade, não poderá falar em dois turnos). Também 

divulgaremos em breve o calendário e maiores detalhes. Haverá certificação para todos os 

eventos. 

 

3. Desejamos decorar os armários e o bebedouro aqui da Coordenação, trazendo mais vida ao 

ambiente e beleza estética. Sabemos que vários de vocês são muito criativos. Convidamos os 

interessados a nos apresentarem propostas de decoração relacionadas às Letras. São três 

armários e um bebedouro, em formatos diferentes (o desenho e as medidas de cada um deles 

está disponível em 

<http://plone.ufpb.br/ccl/contents/documentos/armarios_layout.pdf/view>). A ideia é 

adesivá-los e, para isso, as propostas vencedoras deverão entregar o arquivo final já em 

formato que permita a impressão do adesivo. Convocaremos uma reunião do Colegiado 

Estudantil para, entre outros assuntos, escolher os vencedores. Como premiação, alguns livros 

e a “publicação” do trabalho dos vencedores em nossos armários, com as respectivas 

assinaturas. Prazo para envio das propostas: 23/04/2018. A proposta deverá ser encaminhada 

ao e-mail letras.presencial@cchla.ufpb.br, com o título “Proposta armários_Primeiro e Último 

nomes” (Ex.: Proposta armários_João Silva). Fiquem à vontade para passarem aqui pela 

Coordenação e analisarem os armários. 

 

mailto:letras.presencial@cchla.ufpb.br


Contamos com a participação de vocês. 

 

Atenciosamente, 
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 


