Assunto: Ciclo de Conferências de Letras 2018 - inscrições
Data:12/04/2018
Prezados Alunos,
estão abertas as inscrições para o Ciclo de Conferências de Letras 2018. Todas elas serão
realizadas no Auditório CCHLA 412, sendo que o mesmo conferencista proferirá sua fala pela
manhã (10h) e à noite (19h) (a exceção será para a primeira conferência, que ocorrerá apenas
à noite). Solicitaremos aos Professores que liberem seus alunos para participarem (observem
que os dias da semana não são os mesmos: o intuito é não prejudicar o programa de nenhuma
disciplina).
Há um limite de 200 vagas para cada turno. Como não é possível reservar vagas apenas para os
estudantes de Letras, sugerimos que se inscrevam o mais rapidamente possível. A lista de
presença deverá ser assinada durante a realização da Conferência, a fim de que possa ser
emitido o certificado de participação.
Todo o processo de inscrição e recepção de certificado será feito via SIGAA, utilizando o
“Portal Público”. Quem ainda não tem esse cadastro, deverá seguir os passos indicados no
tutorial disponível em <http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/documentos/tutorial_sigaapublico_registro.pdf>.
ATENÇÃO: é necessário inscrever-se primeiramente no evento maior (“Ciclo de Conferências
de Letras 2018”); depois, na área pessoal, novamente em “Cursos e Eventos Abertos”, localizar
esse mesmo evento e clicar no último ícone à direita de sua linha (“Visualizar Períodos de
Inscrição Abertos para as Mini Atividades); finalmente, inscrever-se em cada uma das
conferências, observando o turno (ao todo, são nove conferências).
Confira, no quadro abaixo, as datas, os conferencistas e as temáticas abordadas:
Data
Conferencista
07/05/2018 Maria Irande Costa Morais Antunes

Temática
Textualidade: noções básicas e implicações pedagógicas

22/05/2018
05/06/2018
09/08/2018
24/08/2018
08/10/2018
23/10/2018
07/11/2018

Ensino de línguas e tecnologia
Mas o que é "gramática tradicional", afinal?
Habilidades sociais e educativas
Análise linguística e formação docente
O centenário de Guillaume Apollinaire
Minha fala dos bichos
Multiletramentos na sala de aula de línguas: diversidade
de linguagens, culturas e identidades
Vozes da lírica feminina em sala de aula: algumas
propostas

Rafaela Carla Santos de Sousa
Francisco Eduardo Vieira da Silva
Carmen Sevilla Gonçalves dos Santos
Mônica Mano Trindade Ferraz
Karina Chianca Venâncio
Sérgio Martinho Aquino de Castro Pinto
Fábio Alexandre Silva Bezerra

22/11/2018 José Hélder Pinheiro Alves (UFCG)

Procuramos cobrir uma gama temática que contemple os Cursos de Letras de uma forma
ampla; portanto, todas as temáticas são interessantes para todos nós. Na oportunidade,
agradecemos aos Professores que se disponibilizaram como conferencistas e lhes desejamos
ótimas falas.
Boa participação a todos!
Atenciosamente,
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein
Coordenador

