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EDITAL 

I SEMINÁRIO DE LINGUÍSTICA APLICADA 

- Diálogos de Ensino e Letramento - 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS DO  

I SEMINÁRIO DE LINGUÍSTICA APLICADA - Diálogos de Ensino e Letramento - 

 

A Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, através da Direção do Curso de 

Letras e do Centro Acadêmico de Letras, torna pública, para conhecimento dos interessados, a 

abertura das inscrições, e as normas para participação no evento, para o I Seminário de 

Linguística Aplicada – Diálogos de Ensino e Letramento, que será realizado nos dias 30 e 31 

de maio de 2017, a partir das 14h, no Auditório do Curso de Biologia, e no Palácio das Letras, 

na Cidade de São Luís - MA.  

 

1. OBJETIVOS 

1.1 Divulgar as atividades de pesquisa realizadas pelos alunos de graduação em Letras, bem 

como por docentes pesquisadores; 

1.2 Promover a integração ensino-pesquisa-extensão entre os corpos discente e docente da 

Educação em Letras no Maranhão; 

 

2. PÚBLICO-ALVO 

Alunos de graduação e das Instituições de Ensino Superior em Letras, professores, 

pesquisadores e outros profissionais. 

 

3. COORDENAÇÃO GERAL 

 A Direção do Curso de Letras e o Diretório Acadêmico “Ubuntu” formam a Coordenação 

Geral deste evento, que estabelece as diretrizes e bases para a regulamentação e efetivação 

do I Seminário de Linguística Aplicada – Diálogos de Ensino e Letramento – do Curso de 

Letras da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.  

4. ORGANIZADORES 

 A Comissão Organizadora é composta pelo Diretório Acadêmico “Ubuntu”, pela Direção 

do Curso, pelo corpo docente e discente do Curso de Letras da Universidade Estadual do 

Maranhão – UEMA.  
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5. COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 

 Os membros da Coordenação Científica examinarão os resumos da submissão dos 

trabalhos enviados nas datas mencionadas neste edital, e selecionará os que se adequem 

aos requisitos do evento. 

 

6. CONSELHO CIENTÍFICO 

 O Conselho Científico será formado por uma comissão de professores do Curso de Letras, 

qualificados na área do conhecimento objeto deste evento. 

 

7. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS EM COMUNICAÇÕES ORAIS 

O participante do Seminário, para submissão de trabalhos, deverá atender cumulativamente os 

seguintes critérios para a apresentação do resumo da comunicação oral: 

a) A comunicação oral poderá ser individual ou em dupla; 

b) Cada apresentação terá a duração de 15 a 20 minutos. O participante poderá contar com 

auxílio de cartaz, data show, release etc.; 

c) O resumo das apresentações orais deverá ser enviado ao seguinte e-mail: 

da.letrasuema@gmail.com no período de 13/03/2017 até 20/04/2017; 

d) O título do trabalho na comunicação oral deve ser idêntico ao título do resumo submetido 

no momento da inscrição no evento; 

e) No assunto, o participante da COMUNICAÇÃO ORAL expressará a grande área – 

(LÍNGUÍSTICA ou LITERATURA), sendo que a banca dará prioridade para os trabalhos 

cujos conteúdos sejam referentes ao slogan do Seminário; 

f) Em anexo, o participante deverá enviar o resumo de (250 a 500 palavras) de seu trabalho 

em arquivo em formato Word (docx), contendo o título e três palavras-chave, em fonte 

tipo Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens esquerda 

3cm, direita 2cm, inferior 3cm e superior 2cm. A tabulação deverá ser de 2cm. Logo 

abaixo do título, justificado à direita, deverá constar o nome do (a) autor (a) do trabalho, 

seguido do sobrenome em caixa alta; 

g) No resumo submetido à avaliação, deverão constar objetivos do trabalho, indicação de 

fundamentação teórica e metodológica. 
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8. DAS INSCRIÇÕES 

 A inscrição do participante implicará no conhecimento e na tácita aceitação das normas e 

condições estabelecidas nesta publicação, em relação às quais não poderá alegar o 

desconhecimento; 

 O período de inscrição para o presente evento será de 13 de março a 20 de abril de 2017 

para participante na submissão da comunicação oral, e de 13 de março a 26 de maio de 

2017 para participante/ouvinte; 

 A inscrição poderá ser realizada na sala de estudos do Palácio das Letras da Universidade 

Estadual do Maranhão/UEMA, situado na Cidade Universitária Paulo VI, s/n, Tirirical, 

São Luís/MA, no horário das 15 às 18 horas; 

 Os interessados deverão formalizar o pedido de inscrição mediante preenchimento do 

requerimento de inscrição, constante na sala de estudos do local, indicando em qual 

participação do evento deseja se inscrever. 

 

8.1 Para participantes/ouvintes será necessário no ato da inscrição: 

 Documento de identidade, válido em território nacional; 

 Pagamento da taxa de inscrição (na sala de estudos do local), no valor de R$ 10,00 (dez 

reais).  

 

8.2 Para participantes na submissão da comunicação oral, será necessário no ato da inscrição:  

 Documento de identidade, válido em todo território nacional; 

 Documento de identificação com vínculo na Universidade Estadual do Maranhão/UEMA; 

 Pagamento da taxa de inscrição (na sala de estudos do local), no valor de R$ 10,00 (dez 

reais).  

 

8.3 DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 O deferimento ou indeferimento das inscrições no que tange ao preenchimento dos 

requisitos de que trata esta publicação, será efetuada pela Comissão Organizadora do 

evento, designada pela Direção do curso de Letras; 

 A relação definitiva dos pedidos de inscrição deferidos será divulgada no endereço 

eletrônico www.letras.uema.br,até o dia 02 de maio de 2017 para participantes na 

submissão de comunicação oral, e até o dia 27 de maio de 2017 para participantes/ouvinte; 

http://www.letras.uema.br/
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 Será de inteira responsabilidade do participante a verificação do deferimento do seu 

pedido de inscrição.  

 

9.  DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DO EVENTO. 

 As comunicações orais serão realizadas nos dias 30 e 31 de maio de 2017, das 16 às 18 

horas no primeiro dia, e das 14 às 16 horas no segundo dia no Palácio das Letras; 

 As solenidades de abertura, palestras e encerramento do evento serão das 14 às 16 horas 

no primeiro dia, e das 16 às 18 horas no segundo dia no Auditório da Biologia. 

 

10. DA CERTIFICAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO EVENTO 

 Para o participante/ouvinte será disponibilizado um certificado de participação no evento 

com carga horária de 15 horas; 

 Para o participante na submissão de comunicação oral será disponibilizado uma 

declaração de apresentação do trabalho acadêmico no evento. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 Os interessados poderão obter maiores informações sobre este Seminário na Direção do 

curso de Letras, juntamente com o Centro Acadêmico do curso e na sala de estudos do 

Palácio das Letras, situada na Cidade Universitária Paulo VI, s/n, Tirirical, São Luís/MA 

ou no e-mail:da.letrauema@gmail.com 

 

 

São Luís/MA, 16 de março de 2017. 

 

 

 

Prof.ª Me Mary Joice Paranaguá Rios 

Diretora do curso de Letras 
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