VIII SEMANA DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
4º EDITAL 2021 — 26 de maio de 2021
A Comissão Organizadora da VIII SEMANA DE LETRAS: LINGUAGEM E POLÍTICA
torna público o 4º edital que dispõe sobre a abertura de submissão de propostas para
estruturação de minicursos.
1. DAS OBSERVAÇÕES INICIAIS:
Este edital trata do processo de submissão de propostas de minicursos na VIII Semana de
Letras da UFJF. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no formulário
disponibilizado no quarto tópico: DA INSCRIÇÃO.
A título de especificação, os minicursos têm curta duração e buscam desenvolver uma
discussão sobre uma temática específica. O intuito desse evento é ampliar o conhecimento
acerca de uma área de interesse, por meio de uma visão geral sobre o assunto abordado.
2. DA VIII SEMANA DE LETRAS
A VIII Semana de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora será realizada em formato
virtual entre os dias 18 a 22 de outubro de 2021. A Semana está estruturada em um formato
básico: Grupos Temáticos, Minicursos, Mesas redondas e Palestras, a serem organizados pela
Comissão Organizadora do evento. Neste ano, o eixo central do evento é: Linguagem e
Política.
3. DOS PRAZOS:
Período

Descrição

Destinatário

de 27/05/2021 a 27/08/2021

Período de submissão das
propostas de Minicurso

Proponente com titulação
mínima de: Mestrando(a)

29/08/2021 a 13/09/2021

Análise das propostas de
submissão

Comissão Acadêmica da
Semana de Letras

14/09/2021

Envio das cartas de aceite

Proponentes

15/09/2021

Divulgação das ementas dos
minicursos aprovados

Público geral

22/09/2021

Inscrição para os minicursos

Público geral

4. DA INSCRIÇÃO
A inscrição para oferta de minicurso deverá ser apresentada por, pelo menos, 1 (um) e, no
máximo, 2 (dois) proponentes, cuja titulação mínima precisa ser de mestrando(a).
➔ Pelo menos um (1) proponente deverá ter graduação em Letras;
➔ Fica vedada a proposição ou oferta de mais de 1 (um) minicurso por mesmo
proponente; e
➔ As informações solicitadas por este edital são de responsabilidade do proponente e
devem constar no Lattes a ser enviado com a proposta de coordenação do
minicurso.
A Comissão Organizadora poderá procurar o proponente caso exista qualquer elemento
informativo que gere dúvidas, e o ofertante terá amplo espaço para defesa, se necessário. No
mais, se a solicitação acerca das informações não for esclarecida, o certificado de minicurso
permanecerá retido com a Comissão Organizadora até que a situação seja resolvida.
A inscrição deverá ser feita por meio de formulário disponível neste link:
<https://forms.gle/rgr4x6Wb66m8Cdn99>. Só serão aceitas as submissões feitas até às
23h59min. do dia 27 de agosto de 2021.
5. DAS PROPOSTAS
A divisão de minicursos terá 2 (dois) tipos de carga horária: de 1 (um) bloco com 2 (duas)
horas, em um mesmo dia, e de 2 (dois) blocos com 4 (quatro) horas, em dias distintos e
seguidos. Assim, serão, no total, 3 (três) minicursos, divididos da seguinte forma:

Data

Turno

Minicurso

19 de outubro

Manhã

1º bloco de minicurso de 04 horas

20 de outubro

Manhã

2ª bloco de minicurso de 04 horas

21 de outubro

Tarde

Bloco único de minicurso de 02 horas

22 de outubro

Tarde

Bloco único de minicurso de 02 horas

No formulário de inscrição será apresentada a opção de escolha dos dias de apresentação.
Cabe ainda ressaltar que a Comissão Organizadora tem autonomia para alocar as atividades

nas datas de apresentações, caso ocorra, na mesma data, uma concentração de submissão de
minicursos.
A proposta de submissão de minicurso deverá ser enviada nos formatos word ou pdf. Nesse
documento, será necessário trazer, novamente, o título do minicurso e o nome do(s)
proponente(s), bem como:
➔ Fazer uma apresentação breve do minicurso;
➔ Apresentar o cronograma das atividades que serão desenvolvidas;
➔ Apresentar as referências bibliográficas utilizadas na construção do minicurso.
O texto, exceto a parte de bibliografia, poderá ter, no máximo, 1.000 caracteres sem espaços.
Não haverá quaisquer pagamentos de taxa relativos à submissão ou participação no
minicurso.
6. DA REALIZAÇÃO
Os minicursos irão ocorrer na parte da manhã (no bloco de 04 horas) e na parte da tarde (no
bloco de 02 horas), via plataforma digital.
O número mínimo de participantes em cada minicurso deverá ser de 5 (cinco) e o máximo
de 25 (vinte e cinco) alunos previamente inscritos.
7. DA CERTIFICAÇÃO
A certificação será enviada pela Comissão Organizadora após o término do evento. Assim,
atente-se ao preenchimento correto das informações, como nome completo e e-mail, para que
não aconteça nenhum problema na emissão dos certificados.
8. DO RESULTADO
A carta de aceite será enviada para o email cadastrado no formulário do proponente.
9. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos ficam sob responsabilidade da Comissão Organizadora do evento.
Juiz de Fora, 26 de maio de 2021,
Comissão Organizadora.

