
 

 

 

 

XII Semana de Letras 

 

Arte e Ciência: 

A Interdisciplinaridade da Linguagem 

Retificado 

 

 

A décima segunda edição da Semana de Letras, realizada pelo Programa de Educação 

Tutorial (PET) Letras da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), acontecerá entre os dias 

15 e 19 de outubro do corrente ano. Sediado na Faculdade de Letras (Fale) do campus A. C. 

Simões, o evento tem o apoio do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB), da Direção da 

Fale e das Coordenações de Graduação e do Centro Acadêmico de Letras. Nesta edição, a 

semana abrigará o quinto colóquio de Literatura e Utopia.  

 

1. Inscrições 

 

1.1. As inscrições para a XII Semana de Letras deverão ser realizadas na plataforma Doity 

(https://doity.com.br/xii-semana-de-letras) a partir do dia 27/6/2019. 

 

1.2. As inscrições nos minicursos só serão validadas após o pagamento da taxa. Portanto, as vagas 

serão preenchidas por aqueles que primeiro pagarem suas inscrições. Cada minicurso terá, no 

máximo, 25 (vinte e cinco) vagas. 

 

2. Modalidades de Participação 

 

2.1.Sessão Coordenada 

 

● As sessões coordenadas acontecerão nos dias 16 e 17 de outubro, no horário das 10 às 

12 horas. 

● Cada trabalho terá 15 minutos de apresentação, totalizando a sessão com 2 horas de 

duração.  

● Deve ser proposta por um professor que terá a função de coordenar a sessão e 

promover o debate. 

● O coordenador da sessão (professor) enviará resumo contendo a proposta, os títulos 

e os autores de cada trabalho. O modelo do resumo deve atender ao proposto nos 

itens 3.1. e 3.2 deste edital. 

● Poderão inscrever-se nas sessões coordenadas alunos da graduação, da pós-

graduação e egressos do curso de Letras. 

 

 

2.2.Comunicação Oral 

 

● Destina-se a alunos da graduação do curso de Letras ou áreas afins. 
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● Cada comunicação oral terá tempo máximo de apresentação de 15 minutos. 

● Os proponentes devem apresentar resumo que atenda aos itens 3.1 e 3.2 destes edital.  

 

2.3.Ouvinte 

 

● Destina-se à participação sem apresentação de trabalho. 

● Os interessados devem se inscrever no site XII Semana de Letras, observando os 

prazos e valores de inscrições, ou no primeiro dia da Semana. 

 

3. Submissão de Resumos 

 

3.1. Serão aceitos os trabalhos na forma de resumo simples, com no mínimo 250 palavras e 

no máximo 350 palavras, acompanhadas de 3 a 5 palavras-chave. 

 

3.2. Os resumos devem trazer de forma clara objetivo(s), fundamentação teórica, 

metodologia e considerações finais. 

 

3.3. Os resumos deverão ser submetidos unicamente pela plataforma Doity 

(https://doity.com.br/xii-semana-de-letras) do dia 27/6/2019 até o dia 10/8/2019. 

 

3.4. É possível a inscrição como autor de mais de um trabalho, mas cada participante só poderá 

apresentar um dos trabalhos. 

 

3.5. As 70 (setenta) vagas para propostas de resumos para a modalidade comunicação 

individual serão preenchidas conforme a avaliação da comissão científica, composta por 

estudantes do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística (PPGLL/Ufal) e 

professores convidados. 

 

3.6. Os resumos das comunicações orais somente serão aceitos mediante envio de declaração 

de autorização assinada pelos professores orientadores dos trabalhos, cujo modelo está 

disponível na plataforma Doity (https://doity.com.br/xii-semana-de-letras). 

 

3.7. A comissão científica não se responsabilizará pela revisão ortográfica e pelo conteúdo 

final dos textos dos trabalhos submetidos à XII Semana de Letras. 

 

3.8. O resultado da avaliação dos resumos será divulgado via e-mail até o dia 16/9/2019. 

 

3.9. Os autores de trabalhos aprovados deverão se inscrever como participantes e efetuar o 

pagamento da XII Semana de Letras até o dia 21/9/2019. 

 

3.10. Está prevista a publicação do livro de resumos, em formato digital, com ISSN.  

 

3.11. As apresentações ocorrerão nos dias 16 e 17 de outubro de 2019, das 17h30 às 19h, em 

espaço designado no campus A.C. Simões na Universidade Federal de Alagoas. 

 

3.12. A definição do local exato da apresentação será divulgada mediante a confirmação da 

aceitação dos trabalhos no evento. 
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4. Publicação dos Anais 

 

4.1. Está prevista, posteriormente à realização do evento, a publicação do texto completo dos 

trabalhos apresentados, no formato de anais eletrônicos, com ISSN. 

 

4.2. Serão aceitos os trabalhos completos na forma artigo, com no mínimo 8 (oito) laudas e no 

máximo 20 (vinte) laudas, na fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento de 

1,5 entre as linhas, margens esquerdas e superiores com 3cm cada, margens direitas e 

inferiores com 2cm cada. O título deverá estar em negrito, em caixa alta, centralizado. O 

subtítulo deverá vir na linha seguinte e sem negrito. Na segunda linha abaixo do subtítulo, 

devem constar os nomes dos autores e orientador com alinhamento à direita, seguidos de 

expoentes que levem a rodapés que tragam informações referentes a esses. Duas linhas 

abaixo do (s) nome (s) do (s) autor (es) e do orientador, deve vir o resumo. 

 

4.3. O resumo do artigo deve vir na fonte Times New Roman, tamanho 11, com espaçamento 

simples entre as linhas, em itálico. 

 

4.4. Só serão publicados, nos anais do evento, os artigos de trabalhos que forem apresentados 

em sessão coordenada ou em comunicação oral. 

 

4.5. Os artigos devem ser enviados para o e-mail semanadeletrasfaleufal@gmail.com até o dia 

19/11/2019. 

 

5. Certificados 

 

5.1. Os certificados de minicursos, mesas-redondas, conferências etc. serão gerados pelo 

sistema SIGAA. 

 

5.2. Os certificados das apresentações de trabalho em sessão coordenada ou em comunicação 

oral serão entregues no dia em que elas acontecerão. Só receberão certificados os 

participantes que apresentarem seus trabalhos. 
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