
Assunto: Sobre a nona conferência 
Data: 04/12/2018 
 
Prezados Alunos, prezados Professores, 
 
agradecemos a grande adesão de vocês ao Ciclo de Conferências. Lembramos, mais uma vez, 
que, como se trata de um evento pedagógico da Coordenação de Letras, devidamente 
aprovado em Colegiado, todos os alunos são autorizados a participarem das conferências -- 
sem prejuízo de conteúdo das disciplinas regulares e no mesmo turno em que estudam 
regularmente. 
 
Na próxima quinta-feira, 06/12/2018, às 10h e às 19h, ocorrerá nosso nono e último evento de 
2018. Nosso convidado é o Prof. Dr. José Hélder Pinheiro Alves, que possui Graduação em 
Letras - Faculdades Integradas de Uberaba (1983), Mestrado em Letras (Literatura brasileira) 
pela Universidade de São Paulo (1992), Doutorado em Letras (Literatura brasileira) pela 
Universidade de São Paulo (2000) e Pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(2004). Professor Titular em Literatura Brasileira na Universidade Federal de Campina Grande, 
PB. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira, atuando 
principalmente nos seguintes temas: literatura e ensino, poesia, literatura infantil e literatura 
de cordel. É membro do GT Literatura e ensino da ANPOLL. 
 
Sobre a conferência 
 
A conferência "Vozes da lírica feminina em sala de aula: algumas propostas" chamará a 

atenção para ausência da lírica feminina em livros didáticos do ensino fundamental e médio. 

Diante deste contexto, será apresentado  um conjunto de 15 importantes vozes femininas de 

nossa tradição lírica do Modernismo à atualidade. Por fim, se farão algumas sugestões de 

atividades que podem ser desenvolvidas em sala de aula. 

 
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. 
 
Certo de nos encontrarmos no Auditório 412 cheio, apresento-lhes meus cordiais 
cumprimentos. 
 
Atenciosamente, 
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 


