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1ª Circular 

 

Este ano, comemoram-se os 20 anos desde o primeiro Congresso de Estudos Literários 

(CEL) realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES). O evento é anual e sempre temático, e conta com 

participação de palestrantes e conferencistas internos e externos, reservando sempre 

espaço à inscrição de comunicações de resultados de pesquisa. Os temas abarcados 

sempre são indicados e aprovados pelo Colegiado Acadêmico do PPGL. 

 

Em 2018, soma-se aos 20 anos do CEL o fato de que os Colóquios de Leitura, Literatura 

e Educação, realizados semestralmente pelo Grupo Literatura e Educação, chegam à sua 

décima edição. Ou seja: são duas efemérides importantes para aqueles que atuam no 

campo dos Estudos Literários em âmbito local e nacional, visto o alcance que tanto o 

PPGL quanto o Grupo têm tido.  

 

Ainda um terceiro elemento compõe essa feliz ocasião: o curso de Letras-Libras da UFES, 

em parceria com o PPGL, realiza a segunda edição de seu congresso anual – por meio do 

qual dá visibilidade à área e viabiliza a formação dos profissionais que atuam como 

tradutores e intérpretes. 

 

Desta feita, o Colegiado do PPGL, o grupo Literatura e Educação e a Coordenação do 

Curso Letras-Libras indicaram as professoras Arlene Batista (DLL, coordenadora do 

PPGL e integrante do colegiado do curso Letras-Libras), Maria Amélia Dalvi (DLCE e 



coordenadora do Grupo Literatura e Educação) e Rafaela Scardino (DLL e vice-

coordenadora do PPGL) para a comissão que organiza em conjunto, nos dias 30 e 31 de 

agosto de 2018, o XX Congresso de Estudos Literário, X Colóquio de Leitura, Literatura 

e Educação e o II Congresso de Libras, com atividades nos turnos matutino, vespertino e 

noturno. 

 

Com base em um levantamento de temas já contemplados em congressos anteriores (entre 

os quais teoria literária, tradução, crítica literária, poesia, narrativa, poética, personagem, 

leitura, autor, modernidade & pós-modernidade, literatura & marxismo, 

interdisciplinaridade, literatura & educação, literatura & psicanálise, literatura & música, 

decolonialidade e pós-colonialidade, produção de mulheres – e alguns desses temas já 

abordados mais de uma vez...), foi decidido que o tema deste 2018 é Literatura Infantil 

e Juvenil, em múltiplas dimensões e aspectos (linguístico-literários & visuais, crítico-

teóricos, ideológicos, socioeconômicos, editoriais, mercadológicos, 

educacionais/pedagógicos, políticos, psicológicos e psicanalíticos, tradutológicos etc.). 

Contempla-se tanto a história e tradição do campo, quanto a sua atualidade. 

 

Considerando a situação difícil do ponto de vista de financiamento e os cortes de recursos 

para as universidades, o evento foi pensado em um formato modesto (este ano, 

excepcionalmente, a inscrição não preverá o oferecimento de coffee break, por exemplo), 

a fim de que os valores de inscrições para participantes com apresentação de trabalho 

fossem não apenas mantidos mas, em alguns casos, reduzidos. Além disso, optou-se por 

não cobrar inscrições de ouvintes, visando a ampliar a acessibilidade da universidade 

pública a um contingente progressivamente maior de sujeitos. 

 

As inscrições (tanto de ouvintes quanto de comunicadores) serão realizadas por meio do 

site eventos.ufes.br/cel/xxcel e toda a tramitação do evento será por meio deste portal. O  

número máximo de comunicações a serem apresentadas será de 90, divididas entre 

resultados de pesquisa e relatos de experiência; poderão ser aceitas comunicações 

individuais, em dupla ou em trio – sendo que todos os autores deverão necessariamente 

estar inscritos no evento. 

 

Poderão apresentar comunicações as seguintes categorias: 1) estudante de graduação 

necessariamente em coautoria com orientador doutor; 2) mestrando preferencialmente 

http://eventos.ufes.br/cel/xxcel/schedConf/registration


em coautoria com orientador doutor; 3) mestre; 4) doutorando; 5) doutor; 6) profissional 

da área de Literatura Infantil e Juvenil (escritor, ilustrador, editor, bibliotecário, mediador 

de leitura, contador de história, professor da educação básica etc.). 

 

Cada proponente se inscreverá em um dos seguintes simpósios: 

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL & TRADUÇÃO  

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: EDIÇÃO, ILUSTRAÇÃO, EDITORAÇÃO E 

REVISÃO  

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL, MEDIAÇÃO E ENSINO  

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL, POLÍTICAS & MERCADO  

LITERATURA INFANTIL E JUVENIL, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, DE 

CLASSE E GÊNERO  

LITERATURA INFANTIL, MÍDIAS E TECNOLOGIAS  

 

O calendário previsto para o evento é o seguinte: 

22 de maio a 22 de junho de 2018 – divulgação do evento; inscrição de propostas de 

comunicação 

até 29 de junho de 2018 – emissão e envio das cartas de aceite ou recusa das propostas de 

comunicação 

até 08 de julho de 2018 – pagamento da GRU e envio de comprovante à comissão 

organizadora 

até 15 de julho de 2018 – divulgação da programação oficial completa e início das 

inscrições para ouvintes 

até 15 de agosto de 2018 – último dia para inscrição de ouvintes com emissão de 

certificado (obs.: havendo espaço físico disponível, ouvintes não inscritos até esta data 

poderão assistir à programação do evento, mas não poderão receber certificação) 

30 e 31 de agosto de 2018 – realização do evento 

 

Aqueles que tiverem suas propostas de comunicação aprovadas precisarão fazer, por 

GRU, o pagamento da taxa de inscrição e enviar o comprovante, sem o que a proposta de 

comunicação será excluída da programação final. Os valores, por categoria, serão os 

seguintes:  

Ouvintes – gratuito 

Graduandos – R$ 20,00 



Mestrandos – R$ 40,00 

Mestres e Profissionais da LIJ – R$ 60,00 

Doutorandos – R$ 80,00 

Doutores – R$ 100,00 

 

Para submeter suas comunicações, os interessados deverão se cadastrar no sistema 

eventos.ufes.br/cel/xxcel/author/submit, inserir no sistema título completo (em caixa alta 

e com até 14 palavras), resumo com até 500 caracteres com espaços e 3 palavras-chave. 

Os resumos devem indicar claramente o recorte da pesquisa e a fundamentação teórico-

metodológica. 

 

A programação completa (com os nomes dos palestrantes) e as informações sobre a forma 

de efetuar inscrição e pagamento serão divulgadas em Circulares Posteriores, sempre na 

página do PPGL: www.letras.ufes.br. 

 

 

Dúvidas sobre o evento que não estiverem devidamente esclarecidas nesta circular podem 

ser enviadas para: xxcel.ufes@gmail.com. 

http://eventos.ufes.br/cel/xxcel/author/submit
www.letras.ufes.br
xxcel.ufes@gmail.com

