
 

 

SEMINÁRIO de  

Pesquisas em  

Andamento 
                   26 a 28 de abril de 2021 

 
 
 

 
O Seminário de Pesquisas em Andamento do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) 

da Universidade Federal do Espírito Santos (Ufes) tem por objetivos a divulgação interna dos 

trabalhos de pesquisa sendo desenvolvidos pelo corpo discente do PPGL-Ufes; a criação de 

uma oportunidade para debates que venham a contribuir com a pesquisa em suas diversas fases 

de desenvolvimento; o acompanhamento da realização das pesquisas no âmbito do PPGL por 

parte de toda a comunidade docente e discente. 

 

O Seminário de Pesquisas em Andamento do PPGL em 2021 será realizado entre os dias 26 e 

28 de abril de 2021, no turno vespertino, em plataforma de videoconferência web a ser 

informada aos participantes. É esperada a participação de todos os alunos que ainda não foram 

aprovados na disciplina “Seminário de Pesquisas em Andamento”, exceto os doutorandos com 

ingresso em 2020. Quem ainda não se matriculou deverá solicitar a matrícula entre 22 e 25 de 

fevereiro de 2021, no e-mail sip.ufes2@gmail.com. 

 

O que se espera da participação dos discentes do PPGL é que apresentem uma comunicação de 

até 15 minutos sobre o estado atual de sua pesquisa de dissertação ou tese, incluindo 

brevemente um histórico da pesquisa, com a proposta inicial e os caminhos tomados a partir 

dela. Não é necessário que o aluno prepare um tema especial para o Seminário; ao contrário, a 

finalidade do evento é justamente que o discente apresente o projeto (alunos recém-chegados) 

ou o resultado parcial da pesquisa (para os que estão em pleno desenvolvimento do trabalho).  

 

Os alunos deverão enviar para o e-mail copesa.ppgl@gmail.com um resumo do que pretendem 

apresentar até o dia 26 de março; o resumo será enviado aos professores debatedores, para que 

estes possam preparar-se para o debate, se assim desejarem.  

 

Para o dia do evento, sugerimos que os alunos preparem textos de quatro páginas (fonte 12, 

espaçamento 1,5) para leitura. Cada mesa terá, preferencialmente, dois doutorandos e dois 

mestrandos, e os professores indicados não deverão ser orientadores de nenhum dos trabalhos 

da mesa de que participam. Cada professor comentará o trabalho dos alunos de sua mesa.  

 

O Colóquio contará com mesas de debates, no turno da tarde, compostas em geral por quatro 

pós-graduandos e dois docentes. Cada aluno terá o tempo máximo de 15 minutos para 

apresentar o andamento da sua pesquisa. Terminadas as apresentações, o debate ocorrerá por, 

no máximo, 30 minutos, sob a coordenação dos professores debatedores. 

 



 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Deverá ser enviado arquivo de word (.doc, .docx ou .rtf) para o e-mail 

copesa.ppgl@gmail.com, com as seguintes informações: a) título da dissertação ou tese, em 

maiúsculas e centralizado; b) nome do autor alinhado à direita; c) grau acadêmico (mestrando 

ou doutorando) abaixo do nome; d) nome do orientador na linha debaixo, alinhado à direita; e) 

resumo e f) palavras-chave.  

Os resumos deverão ser antecedidos pela expressão RESUMO em maiúsculas, seguida de dois 

pontos. O texto do resumo, de parágrafo único, deve ficar entre 100 e 150 palavras, em que 

constem tema, corpus, objetivos, metodologia do trabalho e resultados da discussão. 

Formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, em margem padrão 

do Word, com alinhamento justificado. O título da pesquisa, o nome e a titulação do autor 

deverão estar também em Times New Roman, tamanho 12. 

 

 

Cronograma: 

 

26/04/2021 (2a feira) 

Tarde:  das 14h às 15h30min 

Intervalo 

das 16h às 17h30min 

 

27/04/2021 (3a feira) 

Tarde:  das 14h às 15h30min 

Intervalo 

 das 16h às 17h30min 

 

28/04/2021 (4a feira) 

Tarde:  das 14h às 15h30min 

Intervalo 

 das 16h às 17h30min 

 

 

Comissão Organizadora 

Alessandro Carvalho – Rafaela Scardino – Sérgio da Fonseca Amaral – Vitor Cei 


