
Assunto: Sobre a quarta conferência 
Data: 07/08/2018 
 
Prezados Alunos, prezados Professores (solicitação específica aos Professores no final desta 
mensagem),  
 
na próxima quinta-feira, 09/08/2018, às 10h e às 19h, ocorrerá a quarta conferência do Ciclo 
de Conferências de Letras 2018. Nossa convidada é a Profa. Dra. Carmen Sevilla Gonçalves dos 

Santos, Licenciada e formada em Psicologia, Mestre em Psicologia Social, Doutora em Letras 

(Teoria da Literatura). Atualmente é Professora Associada II do Departamento de 

Fundamentação da Educação do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal da Paraíba. Nos últimos anos tem se dedicado à Teoria da 
Literatura e Antropologia Literária e sua interface com a educação, desenvolvendo projetos em 

pesquisa, ensino e extensão. Concluiu em maio de 2017 pesquisa de pós-doutorado envolvendo 

as áreas de Antropologia Literária, Literatura e Cinema pela UFPE. Sua temática será 
'Habilidades sociais e Educação: implicações na aprendizagem'. 
 
A conferência abordará uma das áreas da Psicologia Social, a saber, Habilidades Sociais 
Educativas. Este tema teve seus estudos iniciados em 1960 nos EUA, sendo introduzido no 
Brasil na década de 90 por Zilda A. P. Del Prette e Almir Del Prette, psicólogos sociais e 
docentes da UFsCAR. Muitas dissertações e teses já foram elaboradas pelo LHS (Laboratório de 
Habilidades Sociais na UFsCAR), desde então, desenvolvendo, assim, importantes 
reverberações em diversas áreas da atuação humana, sobretudo, no âmbito educacional. 
Quais seriam estas habilidades? Por que elas são importantes, principalmente em cursos de 
licenciatura? Quais suas subcategorias e relações com a aprendizagem em sala de aula? Como 
implementar a assertividade nas relações professor(a) e aluno(a), entre aluno(a)s e, 
igualmente, nas exposições orais e escritas, na elaboração de avaliações,  tornando o cotidiano 
acadêmico mais produtivo e pacífico? É possível ensinar mais e melhor utilizando-se das 
habilidades sociais educativas? 
 
Informo que ainda há vagas disponíveis. Quem ainda não se inscreveu, confira as orientações 
disponíveis em < http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/paginas/ciclo-de-conferencias-de-
letras-2018 >. 
 
ATENÇÃO: é preciso, após efetuar a inscrição no Ciclo de Conferências, inscrever-se nas 
conferências individuais. Se isso não for feito, não será emitido o certificado de participação. 
 
Observem que esse Ciclo de Conferências é uma excelente oportunidade de também cumprir 
parte das 120 horas necessárias para integralização dos Componentes Curriculares Flexíveis 
(“Tópicos Especiais”). Os estudantes do turno noturno, que sempre têm uma dificuldade maior 
nessa integralização, não devem perder a oportunidade. 
 
Solicitamos aos Professores que ministram disciplinas nos horários da conferência que liberem 
seus alunos para participarem dessa atividade – que constará como atividade letiva, uma vez 
que é promovida pela própria Coordenação do Curso de Letras. 
 
Certo de nos encontrarmos no Auditório 412 cheio, apresento-lhes meus cordiais 
cumprimentos. 
 
Atenciosamente, 
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 



 
 


