
VIII SEMANA DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
5º EDITAL 2021 — 27 de maio de 2021

A Comissão Organizadora da VIII SEMANA DE LETRAS: LINGUAGEM E POLÍTICA

torna público o 5º edital que dispõe sobre a abertura de submissão de trabalhos para a

modalidade de comunicação em Grupo Temático.

1. DAS OBSERVAÇÕES INICIAIS:

Este edital trata do processo de submissão de trabalhos para comunicação na VIII Semana

de Letras da UFJF. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no formulário

disponibilizado no quarto tópico: DA INSCRIÇÃO.

Cada Grupo Temático contemplará até 9 (nove) trabalhos para apresentação, cujos

trabalhos serão selecionados pelos coordenadores aprovados dos GTs. As apresentações irão

ocorrer entre os dias 19 a 21 de outubro, no turno da manhã (das 08h às 11:40) ou no da

tarde (das 15:30 às 19h).

Data Turno Horário

19 de outubro Tarde de 15:30 a 19h

20 de outubro Tarde de 15:30 a 19h

21 de outubro Manhã de 08h a 11:40

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 28/05/2021 a
28/08/2021 Período de submissão de comunicação Proponentes

29/08/2021 a 13/09/2021 Análise das submissões de comunicação Coordenadores dos GTs



14/09/2021 Envio das cartas de aceite Proponentes

15/09/2021 Divulgação das comunicações aceitas Público geral

4. DA INSCRIÇÃO

Os proponentes poderão apresentar até 2 (dois) trabalhos, sendo possível a apresentação

de apenas 01 (um) trabalho como autor e 01 (um) como coautor.

A submissão de trabalho deverá ser feita por meio de formulário disponível neste link:

<https://forms.gle/5BsQTPMQT3zTrxNY8>. Só serão aceitas as submissões feitas até às

23h59min do dia 28 de agosto de 2021. Não haverá taxa de pagamento relacionada à

submissão ou apresentação de trabalho.

5. DOS GRUPOS TEMÁTICOS

Os grupos temáticos aprovados pelo 2º edital da VIII Semana de Letras foram:

Grupos Temáticos

GT 1 A literatura e seus modos de ser e estar na cultura digital contemporânea.

GT 2 Literatura, identidade e alteridade.

GT 3 Gêneros (e gêneros) em mangá e anime.

GT 4 Alteridade a partir do extremo oriente.

GT 5 Epistemologias negras, intelectuais negras e negros.

GT 6 Letramentos e diversidade: educação linguística como possibilidade de reexistências.

GT 7 Literaturas e línguas antigas em abordagens contemporâneas.

GT 8 Morfologia, sintaxe e interfaces.

GT 9 A tradução, a literatura e a linguagem como resistências no discurso político da história.

GT 10 Interfaces literárias: criação, produção, editoria e outras práticas.

GT 11 Literatura e globalização: por uma política de ambivalência

GT 12 Literatura Queer e contemporaneidade: atravessamentos e possibilidades.

https://forms.gle/5BsQTPMQT3zTrxNY8


Os GTs ainda em definição:

GT 13 Libras: “a definir”

Confira as ementas de cada um dos GTs aprovados neste link:

<https://www2.ufjf.br/faclet/wp-content/uploads/sites/205/2021/05/Ementa-de-Grupos-Tem%

C3%A1ticos.pdf>.

6. NORMAS PARA SUBMISSÃO

A submissão de trabalhos deverá ser enviada por meio do gênero textual resumo, em

conformidade com a norma ABNT, nos formatos word ou pdf. O resumo precisará ter:

Título do trabalho

Deve ser preciso e informativo;
Fonte Times New Roman ou Arial;
Tamanho 12;
Negrito;
Letras maiúsculas;
Espaçamento simples e centralizado.

Corpo do texto

De 600 a 800 caracteres sem espaço;
Fonte Times New Roman ou Arial;
Tamanho 12;
Justificado;
Espaçamento simples, sem adentramento de parágrafo;
Margens superior/esquerda de 2 cm e inferior/direita de 3 cm.
O texto do resumo deverá ser redigido em português e conter
objetivos e quadro teórico-metodológico do trabalho.

Palavras-chave

De 3 a 5 palavras-chave, em ordem alfabética;
Fonte Times New Roman ou Arial;
Tamanho 10;
Letras minúsculas (à exceção de nomes próprios, nomes científicos e
siglas);
Alinhamento justificado, separadas por vírgulas e espaçamento
simples;
Devem conter informações gerais sobre o fenômeno e o modelo
utilizado.

Rodapé

Fonte Times New Roman ou Arial;
Tamanho 10;
Alinhamento justificado;
Espaçamento simples.

Referências
bibliográficas

Ordem alfabética;
Fonte Times New Roman ou Arial;
Tamanho 12;
Alinhamento justificado;

https://www2.ufjf.br/faclet/wp-content/uploads/sites/205/2021/05/Ementa-de-Grupos-Tem%C3%A1ticos.pdf
https://www2.ufjf.br/faclet/wp-content/uploads/sites/205/2021/05/Ementa-de-Grupos-Tem%C3%A1ticos.pdf


Espaçamento simples.

Nesse documento, não poderá ser informado o nome do(s) autor(es), pois o texto será

julgado de forma anônima, sem que o(s) Coordenador(es) do GT escolhido tenha(m) acesso

à autoria do(s) trabalhos. Todas as informações do(s) proponente(s) precisam ser

informadas no próprio formulário de inscrição.

7. DA SELEÇÃO

A avaliação, emissão de parecer e da programação final dos resumos serão realizadas pelos

coordenadores do Grupo Temático, no período de 29 de agosto até 13 de setembro de 2021.

Para avaliação, seguirá os seguintes critérios:

➔ Pertinência e adequação aos objetivos do Grupo Temático submetido; e
➔ Adequação às normas estabelecidas neste edital.

Serão selecionados até 09 (nove) trabalhos para cada Grupo Temático.

8. DA REALIZAÇÃO

Os Grupos Temáticos irão acontecer entre os dias 19 a 21 de outubro, nos turnos da

manhã e da tarde). O tempo de apresentação de cada trabalho será de, até, 15 minutos. É

necessário que os comunicadores estejam presentes durante toda a execução do GT, no seu dia

de apresentação, via plataforma digital.

9. DA CERTIFICAÇÃO

Para receber o certificado, autores e coautores precisarão estar inscritos e presentes no dia da

apresentação e, por conseguinte, deverão apresentar os trabalhos que foram submetidos. O

não cumprimento desses critérios implicará no não recebimento de certificação, como

também na impossibilidade de publicação posterior nos anais do evento.

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.



Obs. O envio dos trabalhos para publicação nos anais do evento será regulamentado por edital

próprio, lançado pela Comissão Organizadora em momento oportuno.

10. DO RESULTADO

A carta de aceite será enviada para o email cadastrado no formulário do proponente.

11. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ficam sob responsabilidade da Comissão Organizadora do evento.

Juiz de Fora, 27 de maio de 2021,

Comissão Organizadora.


