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APRESENTAÇÃO 
 

O SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE LITERATURA E CULTURA (SENALIC/SILC) acontece desde 2009. 
Ao longo dessa década de existência, esse evento proporcionou a ampliação dos estudos literários 
na Pós-graduação do Estado de Sergipe. Neste ano de 2021, o Grupo de Estudos de Literatura e de 
Cultura (GELIC) e o Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos (CIMEEP), por meio de  
parcerias nacionais e internacionais, promovem o II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE LITERATURA E 
CULTURA e IX SEMINÁRIO NACIONAL DE LITERATURA E CULTURA, com o objetivo de divulgar e 
promover reflexões sobre as interseções entre  Literatura e outros saberes. Esta edição, que conta 
com a colaboração de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFS (PPGL) e do 
Programa de Mestrado Profissional em Letras em Rede (PROFLETRAS/Itabaiana), será promovida por 
meio de plataformas digitais nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2021, com conferências, mesas-
redondas e sessões de comunicação. Estão abertas 200 vagas para apresentação de trabalhos em 
simpósios para pesquisadores/as. Para as sessões de comunicação, receberemos propostas de 
trabalhos referentes aos Estudos Literários que estiverem relacionadas aos temas dos simpósios. 
Poderão se inscrever para apresentação de trabalhos: doutores/as; mestres/as; doutorandos/as;  
mestrandos/as; graduados/as; e graduandos/as vinculados/as ao PIBIC/IC. 

Palestrantes convidados 

Algemira de Macêdo Mendes (UESPI) 
Antônio de Pádua da Silva (UEPB) 
Charlotte Krauss (U. de Poitiers) 

Elódia Xavier (UFRJ) 
Eurídice Figueiredo (UFF/CNPq) 

Iara Christina Barroca (UFV) 
Profa. Dra. Izabel Brandão (UFAL/CNPq) 

Ioannis Kioridis (U. Abierta Griega e U. Belgrado) 
Juan Héctor Fuentes (U. Buenos Aires) 

Marcos Martinho (USP/CNPq) 
Márcia Valéria Martinez de Aguiar (UNIFESP) 

Maria Cláudia Rodrigues Alves (UNESP) 
Maria do Rosário Alves Pereira (CEFET/MG) 

Raúl Marrero-Fente (U. Minnesota) 
Valter Cesar Pinheiro (UFS) 
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EMENTA E SIMPÓSIOS: Esta edição propõe a ampliação e a divulgação de trabalhos desenvolvidos 
pelos estudos literários de pós-graduação e tem como meta aprofundar o debate sobre as  diferentes 
relações entre a Literatura Brasileira e outros sistemas literários, dando destaque para as literaturas 

das Américas, da Europa e da África. Propomos reflexões sobre as interseções entre LITERATURA 
E OUTROS  SABERES a partir de diferentes abordagens teóricas, de forma interdisciplinar, para 

ressaltar aspectos das abordagens propostas pela Literatura Comparada, pelos Estudos Culturais, 
pelos Estudos da Tradução, pelos Estudos Afro-brasileiros, pelos Estudos Épicos, pela Crítica Literária 
Feminista, Estudos de Gênero, Estudos Pós-coloniais, Estudos da Recepção e Letramentos Literários. 
Nesse sentido, propomos reflexões sobre as relações entre as diferentes abordagens da literatura e 
sua recepção em diversos contextos, ressaltando obras e autores/as brasileiros/as e estrangeiros/as 
que nos convidam a revisarmos as desigualdades sociais presentes na historiografia literária. 
Respeitando a diversidade de pesquisas dos Estudos Literários e Culturais, o espaço dos simpósios 
está, portanto, aberto a diversas abordagens teóricas, possibilitando a apresentação de 
comunicações vinculadas às opções abaixo: 

Simpósio 1: O regionalismo na Literatura Brasileira 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos estudos de narrativas regionalistas 
brasileiras, em diferentes momentos da história, desde o Romantismo, passando pelo Modernismo 
e sua retomada na literatura contemporânea. Serão aceitos trabalhos referentes ao debate em torno 
de obras, autores/as e as diferentes abordagens sobre o regional como tessitura literária local e/ou 
nacional. 
 
Simpósio 2: Estéticas da poesia e das narrativas épicas 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos Estudos Épicos, que contemplem 
suas mais diferentes manifestações e formas, desde a épica clássica à contemporânea.  Serão aceitos 
trabalhos referentes ao debate em torno da epopeia e seus subgêneros como a narrativa épica, o 
cinema épico, o teatro épico e outras formas híbridas e as teorias épicas. 
 
Simpósio 3: Estudos da poesia: corpo e pulsão erótica/sexual 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos estudos do poema em suas 
interfaces com os estudos do corpo e da escrita lírica. Serão aceitos trabalhos voltados para a análise 
do texto lírico e suas especificidades de estrutura e representações do corpo e da sexualidade.   
 
Simpósio 4: Pós-colonialismo e abordagens afro-brasileiras e africanas 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas às questões étnico-raciais, com 
destaque para as reflexões afro-brasileiras acerca de autores/as ou obras em diferentes gêneros 
literários. Serão aceitos trabalhos fundamentados pelo debate em torno do lugar de fala, das 
identidades afro-brasileiras e/ou da interseccionalidade. 
 
Simpósio 5: Estudos de gênero e da sexualidade 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos Estudos de Gênero/Sexualidade 
com destaque para o debate em torno das diferentes sexualidades e homoafetividades 
representadas em textos literários e outras artes. Serão aceitos trabalhos referentes os 
questionamentos dos preconceitos e exclusões das identidades não hegemônicas e às 
representações de resistência conforme a performance de gênero, proposta por Judith Butler, e as 
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interseções identitárias, articuladas por Hall e Bauman, entre outros/as pensadores/as. 
 
Simpósio 6: O imaginário mítico e social na literatura  
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos Estudos do Imaginário Mítico com 
ênfase nas abordagens psicológicas e psicanalíticas propostas por Jung, Campbell, Lacan, Freud, entre 
outros. Serão, portanto, aceitos trabalhos fundamentados em teorias da área dos Estudos do  
Imaginário aplicadas à textos literários e culturais. 
 
Simpósio 7:  Obras de autoria feminina: Crítica Feminista  
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos estudos de textos de autoria 
feminina, com respaldo para a crítica feminista e os estudos de gênero voltados para a compreensão 
das diferentes formas da opressão e da luta pelos direitos da mulher representados no texto literário. 
Serão aceitos trabalhos que abordem questões de resistência feminina e feminista, descentrando 
identidades tradicionais e questionando os padrões patriarcais.  Este simpósio discute também 
questões de resgate de escritoras e os principais temas da autoria feminina contemporânea.  
 
Simpósio 8: Articulações entre doenças, crimes e textos literários 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos Estudos Literários que se voltem 
para as representações de doenças e crimes no texto literário.  Serão aceitos trabalhos que analisem 
tais representações, a partir do reconhecimento das regras e dos valores que controlam os 
comportamentos sociais ou nos remetem às tensões sociais. 
 
Simpósio 9: Estudos da Literatura Sergipana: do estético ao histórico 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos estudos dos textos de autores/as 
sergipanas de diferentes contextos. Da crítica de Sílvio Romeno, passando pelos romances de 
Amando Fontes e Alina Paim, desembocando na frondosa produção contemporânea de ficcionistas 
e poetas como Francisco Dantas, Antônio Carlos Viana e Maria Lúcia dal Farra. Serão aceitos trabalhos 
que façam resgates autores/as sergipano/as e que se interessam pelos/as autores/as que publicam 
na atualidade. 
 
Simpósio 10: Estudos de Tradução e Adaptação 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos Estudos Comparados entre obras 
originais e suas adaptações/traduções em diferentes momentos da história. Serão aceitos trabalhos 
referentes à análise de tradução de obras brasileiras para outros idiomas e de literaturas estrangeiras 
para o português, dando destaque ao processo tradutório e as relações entre autor e tradutor. As 
adaptações podem ser tanto da literatura para outras artes como de outras artes para a literatura. 
 
Simpósio 11: Estudos da narrativa brasileira: produções e contextos 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos estudos de diferentes abordagens 
sobre romances e contos brasileiros, dando destaque para as especificidades históricas e políticas 
dessas produções e suas propostas estéticas inovadoras. Serão aceitos trabalhos sobre questões 
relacionadas ao narrador, suas personagens, aspectos metanarrativos, autoficção, as narrativas de 
si, memórias etc. Cabem também reflexões sobre acervos, cartas, diários e biografias que tragam 
novas pistas para ampliar o horizonte de expectativa de uma obra. 
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Simpósio 12:  Estudos Intersemióticos: a Literatura e outras artes 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos estudos de diferentes relações 
entre literatura e outras artes e mídias. O enfoque pode ser dado à forma como o texto literário 
absorve as especificidades de outras artes ou vice-versa. Serão aceitos trabalhos referentes às 
abordagens intersemióticas e interartísticas entre literatura e diversas manifestações artísticas: 
folclore, canções, artes plásticas, escultura, cinemas, quadrinhos, entre outras. 
 
Simpósio 13: Estudos Comparados entre literaturas de línguas espanhola, francesa e inglesa  
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos Estudos Comparados de literaturas 
modernas espanhola, francesa e inglesa.  Serão aceitos trabalhos que explorem diferentes 
abordagens teóricas, dando destaque para as perspectivas dos estudos culturais e das questões 
identitárias. As análises podem contemplar uma obra e outros saberes, enfatizando aspectos 
inovadores para respectivas literaturas. 
 
Simpósio 14:  Letramentos literários e formação de leitores/as 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas às reflexões do Ensino de Literatura 
para a Educação Básica a partir de propostas de intervenção que explorem aspectos do letramento 
literário, das teorias da recepção e da formação do/a leitor/a literário. Serão aceitos trabalhos que 
privilegiem estudos da recepção, da literatura infanto-juvenil, letramento literário, práticas de ensino 
de literatura, educação literária.  
 
Simpósio 15:  Literatura Surda e cultura surda 
Este simpósio recebe propostas de comunicação relacionadas aos estudos das obras destinadas à 
cultura surda, valorizando aspectos da identidade surda e da acessibilidade em Libras. Serão aceitos 
trabalhos que tragam reflexões sobre o ensino de literatura para surdos e sobre as diferentes formas 
de adaptações dos clássicos para a cultura surda a partir das multimodalidades e dos 
multiletramentos. Este simpósio contará com um intérprete de Libras para as apresentações. 
 
 

 

Comissão Organizadora 
Prof. Dr. Carlos Magno Gomes (UFS/CNPq) 
Profª Drª Christina Ramalho (UFS/CIMEEP) 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Ampliar debates e divulgar trabalhos relacionados ao diálogo entre literatura e outros saberes, envolvendo 

profissionais de Literatura e propondo reflexões sobre concepções estéticas e culturais do texto literário, 

dos/as autores/as e seus/as  leitores/as ao longo da história. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover a difusão dos trabalhos desenvolvidos em programas de pós-graduação na área de Estudos 

Literários;  

• Viabilizar troca de experiências entre pesquisadores/as dos Estudos Literários de grupos de pesquisas 

cadastrados no diretório do CNPq com estudiosos/as de diferentes instituições e regiões do país e do 

exterior; 

• Promover a integração de pesquisadores da graduação e pós-graduação da área de Letras e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de Sergipe e das demais universidades participantes; 

• Divulgar os trabalhos apresentados nos Anais do evento e em uma coletânea, e-book, reunindo os 

melhores textos dos/as participantes/convidados. 
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HISTÓRICO DO EVENTO 
 

O Seminário Nacional Literatura e Cultura foi organizado pela primeira vez em 2009 e teve como 
principal meta propor o intercâmbio entre pesquisadores/as brasileiros/as para o desenvolvimento 
da Pós-Graduação em Estudos Literários em Sergipe. Todas as edições contaram com 
pesquisadores/as produtividade do CNPq  e tiveram como resultado a publicação dos Anais com 
textos de autores/as oriundos/as de diversos programas de pós-graduação e  livros com textos de 
convidados/as de diferentes Universidades. 
 
I Seminário Nacional Literatura e Cultura aconteceu entre 7 e 9 de agosto de 2009. No campus de 
São Cristóvão, da Universidade Federal de Sergipe e foi organizado pelo Grupo de Estudos de 
Literatura e de Cultura (GELIC/UFS/CNPq) em parceria com o Núcleo de Pós Graduação em Letras 
(NPGL/UFS). Essa primeira versão teve apoio financeiro da UFS e da UFMG.  Nosso principal objetivo 
direcionou-se para o debate em torno de uma abordagem multidisciplinar dos estudos da literatura. 
Para isso, apresentamos três simpósios com temas que se articulavam e giram em torno dos Estudos 
Literários: Crimes Pecados e Monstruosidades, Escritores Sergipanos e Regionalismo e Imaginário 
Cultural Feminino. Assim, pretendemos juntar pesquisadores/as interessados/as em discutir e 
apresentar pesquisas que, de diferentes formas, elegiam as relações entre literatura e cultura como 
objeto de análise. Os três simpósios foram articulados nas diversas mesas que preparamos para os 
três dias de evento.  
 
O II Seminário Nacional Literatura e Cultura aconteceu nos dias 27 e 28 de maio de 2010, no campus 
de São Cristóvão, teve como meta ressaltar a importância dos Estudos Literários tanto na graduação 
quanto na pós-graduação e foi organizado pelo Grupo de Estudos de Literatura e de Cultura 
(GELIC/UFS/CNPq) em parceria com o Núcleo de Pós Graduação em Letras (NPGL/UFS). Essa edição 
teve apoio financeiro da UFS e da UFMG. Com a segunda versão, pretendemos consolidar as parcerias 
com outras universidades públicas e aprofundar o debate em torno dos temas relacionados à 
literatura e cultura em parceria com o Núcleo de Estudos Crimes, Pecados e Monstruosidades da 
UFMG e a participação de pesquisadoras do GT A Mulher na Literatura da ANPOLL e do Centro 
Paraibano de Estudos do Imaginário da UEPB. Dessa edição, foi organizado o livro Sombras do Mal 
na Literatura. Santos, J. F. dos; Gomes, C. M. S.; Cardoso, A. M. L. (Orgs.). Maceió: EdUFAL, 2011. 
 
O III Seminário Nacional Literatura e Cultura aconteceu no Campus de São Cristóvão da UFS, no 
período de 6 a 8 de junho de 2011, e foi organizado pelo GELIC (UFS/CNPq), pelo Núcleo de Pós-
Graduação em Letras (NPGL/UFS) e pelo Núcleo de Estudos sobre Crimes, Pecados e 
Monstruosidades (CPM/UFMG).  Essa edição teve apoio financeiro da UFS, da UFMG e da FAPITEC e 
priorizou os Estudos Literários e Artísticos a partir de suas fronteiras e tensões entre o estético e o 
cultural. A edição prestou uma homenagem ao artista plástico sergipano Cícero Alves dos Santos, 
reconhecido nacionalmente como Véio. O III SENALIC reuniu pesquisadores/as interessados em 
discutir as relações entre literatura e cultura como objeto de análise.  
 
O IV Seminário Nacional Literatura e Cultura aconteceu no Campus de São Cristóvão da Universidade 
Federal de Sergipe, nos dias 3 e 4 de maio de 2012, com conferências, mesas-redondas e sessões de 
comunicação. A edição reuniu pesquisadores/as interessados/as em debater as relações entre 
documentos, fotos, diários, cartas, memórias com o espaço literário e  foi organizada pelo Grupo de 
Estudos de Literatura e de Cultura (GELIC/UFS/CNPq) e pelo Programa de Pós-graduação em Letras 

http://lattes.cnpq.br/4205340246017808
http://lattes.cnpq.br/4205340246017808
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(PPGL/UFS) em parceria com o Núcleo de Estudos Crimes, Pecados e Monstruosidades (CPM/UFMG). 
Na edição, contamos com apoio financeiro da UFS e da CAPES para trazer Nádia Gotlib para falar 
sobre a obra de Clarice Lispector e sua família a partir da análise das fotos e memórias. Maria Lúcia 
Dal Farra, por sua vez, reconfigurou a olhar sobre Florbela Espanca. A partir dessa edição, foi 
organizado o livro Registros literários: memórias e crimes. Santos, J. F. dos; Gomes, C. M. S.; Cardoso, 
A. M. L. (Orgs.). Curitiba: Appris, 2014. 
 
O V Seminário Nacional Literatura e Cultura aconteceu no Campus de São Cristóvão, da 

Universidade Federal de Sergipe, nos dias de 29 e 30 de maio de 2014 e foi organizado pelo  GELIC 

(UFS/CNPq) e pelo CPM da UFMG com apoio do PPGL e do  PROFLETRAS - unidade de Itabaiana- UFS. 

Nessa quinta edição, contamos com apoio financeiro da UFS e da CAPES para debater sobre Literatura 

Inclusiva com a criação do curso de Letras Libras da UFS. Nessa edição houve ênfase nos estudos 

sobre as narrativas épicas e sobre o imaginário do mal a partir de diferentes abordagens teóricas. A 

partir do V SENALIC, foi organizado o livro Leituras literárias: mito, gênero e ancestralidade. Gomes, 

C. M. S.; Ramalho, C. B.; Cardoso, A. M. L. (Orgs.). São Cristóvão: EDUFS, 2014. 

O VI Seminário Nacional Literatura e Cultura aconteceu no Campus de São Cristóvão, da 
Universidade Federal de Sergipe, nos dias 23 e 24 de abril de 2015, com conferências, mesas-
redondas e sessões de comunicação e teve como objetivo central divulgar e promover reflexões 
sobre a crítica literária e o ensino de literatura na na Pós-graduação em Letras. Na edição demos 
continuidade ao debate sobre ensino de literatura para surdos e pudemos contar com a colaboração 
de pesquisadores/as da UFS, UNEB, UFAL e UFBA e com a participação de Catherine Dumas, 
da Universidade de Paris III, uma pesquisadora das Literaturas de Língua Portuguesa. Organizado pelo 
GELIC (UFS/CNPq) e pelo Grupo de Pesquisa Figurações do Feminino (UFS/CNPq), o VI SENALIC teve 
o apoio do PPGL e do PROFLETRAS - unidade de Itabaiana-UFS.  A partir dessa edição, foi organizado 
o livro Crítica Cultural e Estudos Literários. Gomes, C. M. S. Magno (Org). São Cristóvão: Editora UFS, 
2016. 
 
O VII Seminário Nacional Literatura e Cultura aconteceu no Campus de São Cristóvão, da 
Universidade Federal de Sergipe, nos dias 22 e 23 de agosto de 2016, e teve como o objetivo divulgar 
e promover reflexões sobre os Estudos Literários: Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Crítica 
Literária e o Ensino de Literatura. A edição foi organizada pelo GELIC (UFS/CNPq) e pelo Grupo de 
Pesquisa Figurações do Feminino (UFS/CNPq) e teve o apoio do PPGL e do  PROFLETRAS - unidade de 
Itabaiana-UFS.  Nesse ano, o evento prestou uma homenagem ao escritor Antonio Carlos Viana, um 
dos maiores contistas contemporâneos. Sua obra retrata as tensões humanas e nos convida a uma 
reflexão sobre a condição (des)humana de se permanecer vivo e estável emocionalmente em uma 
sociedade desigual e injusta. A partir dessa edição, foi organizado o livro Imaginários literários e 
culturais. Gomes, C. M. S.; Cardoso, A. M. L.; Ramalho, C. B.; SILVA, F. M. da (Orgs.). Aracaju: Criação, 
2016. 
 
O I Seminário Internacional Literatura e Cultura e VIII Seminário Nacional Literatura e Cultura 
aconteceu de forma remota via plataforma do Youtube, entre os dias 27 e 29 de novembro de 2020, 
e teve como o objetivo divulgar e promover reflexões sobre os Estudos Literários: Literatura 
Brasileira, Literatura Comparada, Crítica Literária e o Ensino de Literatura. A edição foi organizada 
pelo GELIC (UFS/CNPq) e pelo CIMEEP (UFS) e teve o apoio do PPGL e do PROFLETRAS - unidade de 

http://lattes.cnpq.br/4205340246017808
http://lattes.cnpq.br/4205340246017808
http://lattes.cnpq.br/4205340246017808
http://lattes.cnpq.br/4205340246017808
http://lattes.cnpq.br/4205340246017808
http://lattes.cnpq.br/4205340246017808
http://lattes.cnpq.br/4205340246017808
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Itabaiana-UFS.  Nesta edição, foram palestrantes: Profª Drª María Del Mar López-Cabrales (Colorado 
State University),Profª Drª Maria Aparecida Fontes (Università degli Studi di Padova - Itália), Profª Drª 
Isa Severino (Instituto Politécnico da Guarda/Portugal), Profª Drª Ana Crélia Dias (UFRJ), Prof. Dr. 
Fabio Mario da Silva (UNIFESSPA), Prof. Dr. Jonas Leite (UPE), Profª Drª Lúcia Osana Zolin (UEM), Profª 
Drª Luciana Borges (UFG), Profª Drª Marli Walker (IFMT/UNEMAT), Prof.  Dr. Osmar Oliva 
(UNIMONTES), Profª Drª Neide Luzia Rezende (USP), Prof. Dr. Rildo Cosson (UFPB), Profª Drª Suely 
Leite (UEL). Foram organizados dois livros:  Leituras semióticas: da poesia às memórias 
autobiográficas. Christina Bielinski Ramalho e Fernando de Mendonça (Orgs.) Aracaju, SE: Criação 
Editora, 2020. II - Leituras culturais: questões de gênero, violência e sexualidades, Carlos Magno 
Gomes e Ana Leal Cardoso (Orgs.) Aracaju, SE: Criação Editora, 2020. 
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PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA (EM CONSTRUÇÃO) 
 

Primeiro dia - 11/08 – quarta-feira 
 

08h00 – 09h00 – Credenciamento virtual  
 
09h00 – 10h30 – Sessão de comunicações  
 
10h40 – 12h10 – Sessão de comunicações  
 
14h00-15h15 – Conferência de abertura A violência na literatura   

Profª Drª Eurídice Figueiredo (UFF) 
 
15h15-16h30 – Mesa Estudos de gênero e resgate na literatura  
Profª Drª Elódia Xavier (UFRJ) 
Profª Drª Algemira de Macêdo Mendes (UESPI/UFPI) 
Profª Drª Maria do Rosário Alves Pereira (CEFET/MG) 
 
16h30-18h30 – Mesa crítica feminista e autoria feminina 

Profª Drª Iara Christina Barroca (UFV) 
Prof. Dr. Antônio de Pádua da Silva (UEPB) 
Profa. Dra. Izabel Brandão (UFAL/CNPq) 
  
 
 
 
 

Segundo dia – 12/08 – quinta-feira 
 

08h00 – 09h00 - Credenciamento virtual  
 
08h00-08h45 – Conferência La epopeya bizantina 
Prof. Dr. Ioannis Kioridis (Universidad Abierta Griega e Universidad de Belgrado) 
 
09h00 – 10h30 – Sessão de comunicações  
 
10h40 – 12h10 – Sessão de comunicações  
 
14h00 – 15h30 – Mesa Estudos épicos 

Profª Drª Charlotte Krauss (Université de Poitiers) 
Prof. Dr. Raúl Marrero-Fente (University of Minnesota) 
Prof. Dr. Éverton de Jesus Santos (UFS) 
 
15h30 – 17h00 – Mesa Estudos épicos 

Prof. Dr. Marcos Martinho (UFS) 
Prof. Dr. Juan Héctor Fuentes (Universidad de Buenos Aires) 
Profª Drª Gisela Reis de Gois (UFS) 
 
17h00 – 18h30 – Mesa Resgate de autoria feminina 
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Terceiro dia – 13/08 – sexta-feira 
 
08h00 – 09h00 - Credenciamento virtual  
 
09h00 – 10h30 – Sessão de comunicações  
 
10h40 – 12h10 – Sessão de comunicações  
 
14h00 – 16h00 – Mesa Estudos da tradução  
Márcia Valéria Martinez de Aguiar (UNIFESP) 
Maria Cláudia Rodrigues Alves (UNESP) 
Valter Cesar Pinheiro (UFS) 
 
16h00-17h30 – Mesa Estudos da decolonização e pós-coloniais 

Prof. Dr. Tiago Silva (IFSE) (coordenação) 
 
 
17h30-19h00 – Conferência de encerramento  
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INSCRIÇÕES 
 
As inscrições estão disponíveis entre 10/06 a 20/07 pelo site do evento. O evento cobrará taxa de 

inscrição para confecção do certificado do ouvinte e a taxa de publicação para pesquisadores/as que 
apresentem proposta de comunicação para as modalidades Anais com ISSN e para um E-book com ISBN. 
Seguem, abaixo, as orientações sobre envio de resumo, pagamento de taxa de publicação, critérios de seleção 
e publicação para essa categoria de participantes. 
 
 
INSCRIÇÕES APENAS PARA COMUNICAÇÕES COM TAXA DE PUBLICAÇÃO 

 
As inscrições para apresentação de comunicações podem ser feitas por graduando/a vinculado/a ao PIBIC/IC 
em coautoria com o/a orientador/a e pesquisador/a vinculado/a a programas de Pós-graduação em Letras e 
áreas afins mestrando/a, doutorando/a, mestre/a e doutor/a. As propostas de resumos devem ser enviadas 

entre 10 de junho e 20 de julho de 2021 pelo e-mail do evento: senalic@gmail.com 

No ato de submissão do seu resumo, você deve anexar o comprovante da taxa de publicação  

VALORES PARA A TAXA DE PUBLICAÇÃO 

Categoria dos participantes Prazo até 31/06 Prazo até 20/07 

Ouvinte (cadastro para certificado) $ 10,00 $ 10,00 

Graduando/a vinculado/a ao Pibic/IC  $ 30,00  $ 40,00  

Mestrando/a $ 40,00 $ 50,00 

Doutorando/a $ 50,00 $ 60,00 

Doutor/a $ 60,00 $ 70,00 

 

Para a taxa de publicação, a operação bancária pode ser feita, por meio de depósito/transferência ou PIX, na 
conta corrente: 

Banco do Brasil 
Agência: 3546-7 
Conta: 53.447-1 
CNPJ: 28.097.956/0001-72 (para transferência bancária) 
Titular da conta: Editora Criação / Adilma Menezes Oliveira ME 

OU 

PIX pelo CNPJ da editora: 28097956000172  

Observação: Apenas em caso de resumo não aprovado e não ajustado a partir das orientações dos/as 
avaliadores/as, a taxa de publicação será devolvida. 
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CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE COMUNICAÇÕES 

Cada pesquisador/a só poderá apresentar um trabalho como autor/a ou coautor/a (SÓ PODE SER 
COAUTOR/A PROFESSOR/A ORIENTADOR/A). Sugere-se que sejam apresentadas pesquisas já concluídas ou 
em andamento dos estudos literários. Na seleção, serão aceitas as propostas de comunicação que estejam: 

a) fundamentadas teoricamente e respeitem a estrutura de um trabalho científico: introdução, campo 
teórico, análises do corpus e considerações finais; 

b) adequadas aos simpósios;  
c) pautadas pelo ineditismo e sem plágio de trabalhos anteriores (resumos e textos já publicados em 

outros eventos serão descartados pelo Conselho Editorial).  
 

Atenção: O certificado de apresentação será fornecido somente a autores/as que ficarem conectados/as 
durante as falas de seu simpósio. Quando o/a autor/a não puder apresentar sua fala, não será permitida a 
apresentação de trabalho por terceiro/a. 

CRITÉRIOS E NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DO TRABALHO COMPLETO NOS ANAIS 

a) Ter o texto aprovado pelo Conselho Editorial com os seguintes critérios: respeito à nova ortografia de 
Língua Portuguesa; adequação na fundamentação teórica e na estrutura de trabalho científico: 
apresentação, aportes teóricos, desenvolvimento/análise, considerações finais e referências 
bibliográficas atualizadas. 

b) Providenciar a revisão de língua portuguesa da sua comunicação, quando recomendado pelo/a 
parecerista. 
 

Opções de publicação: 

a) Anais eletrônicos do SENALIC ISSN: 2175-4128. Os Anais sairão na versão eletrônica pelo site do 
evento e vinculados à editora Criação de Aracaju; 

b) E-book composto pelos textos selecionados de professores/as doutores/as palestrantes e 
convidados/as, prioritariamente. 

COMO EFETIVAR SUA INSCRIÇÃO/MODELO DE RESUMO/MODELO TEXTO COMPLETO  

1.  Para apresentação de comunicação em simpósio temático: envio de resumo (em anexo em formato Word) 

e comprovante de depósito da taxa de publicação para o e-mail do evento: senalic@gmail.com 

Prazo: 10 de junho e 20 de julho de 2021  

Obs.: Só serão avaliados os resumos que forem enviados com taxa de publicação. Após essa confirmação, 
será enviada uma carta de aceite.  

1 – Modelo de resumo: 

Título, autor (se houver, coautor abaixo) com sua(s) respectiva(s) instituição(ões), resumo e palavras-chave 
(Formato doc,  de 5 a 8 linhas, fonte arial, tamanho 12, espaço simples); Formato da página: Margens da folha 
A4: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm. 
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Dados indispensáveis para aprovação 
Simpósio ao qual se vincula: especificar o de sua preferência 
Título: centralizado de APENAS uma linha em caixa alta (letras maiúsculas em negrito). 
 
Exemplo: A HISTÓRIA DO REGIONALISMO NA LITERATURA BRASILEIRA 
 
Autor: (com vínculo institucional e sua titulação de professor/a ou especificação do curso em andamento: 
mestrando/a, doutorando/a, etc.) 
Exemplo:  Maria Juliana Duarte (doutoranda/UFS) 
Resumo: O resumo deve ser bem objetivo, claro e direto. Faça um panorama de sua comunicação com tema, 
objetivo, recorte, metodologia, obra e autor analisado. Dê relevância ao seu objetivo e ao campo teórico que 
será usado para chegar aos resultados desejados. 
Palavras-chave: entre 3 e 5 palavras, separadas por vírgula. 
 
2 – Modelo texto completo (As normas com detalhes de referências serão enviadas via e-mail para os 
trabalhos aprovados):  
 
Prazo para envio do texto completo:  de 15/08 a 30/08. 
  
Formato: 
A configuração da página para os trabalhos completos deverá seguir o seguinte padrão:  
Margens da folha A4: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm. 
Formato doc, em Word, fonte Arial 12, espaço duplo.  
 
O texto deve ter no mínimo 10 (dez) páginas e no máximo 12 (doze) páginas incluindo referências. Você 
deve seguir as seguintes orientações: 
Título: centralizado em caixa alta (maiúsculas) 
Autor: do lado direito com vínculo institucional (não precisa de titulação para o artigo final) 
Exemplo: Pedro Miguel Andrade (UFS) 
Não incluir o resumo na versão do texto final 
 
Citações acima de três linhas devem ser destacadas do corpo do texto, obedecendo ao recuo de quatro 
centímetros da margem esquerda, sem aspas, com fonte menor (10) que a do texto e espaço simples entre 
linhas. 
 
As notas bibliográficas devem ser incluídas no corpo do texto, de forma reduzida, indicando-se o nome do 
autor, ano da publicação e página, ex: (ZILBERMAN, 2014, p. 05).  
 
Notas explicativas, apenas as essenciais, devem ser editadas como notas de fim texto. As referências devem 
ser colocadas ao final do texto, de acordo com as normas da ABNT, contendo apenas os textos efetivamente 
mencionados no texto (MODELO FINAL DE TEXTO COMPLETO SERÁ DISPONIBILIZADO NO PRAZO DE 
RECEBIMENTO). 
 
A revisão do texto é da responsabilidade do/a autor/a. A revisão que será feita é apenas de ajuste de língua. 
Textos com muitos erros de grafia, concordância, regência e pontuação não serão aceitos.  
 
É obrigatório o respeito à formatação do artigo conforme esta chamada. Textos fora das normas não serão 
aceitos.  
 
Atenção: Só serão aceitos resumos dentro dos prazos e seguindo as normas publicadas nesta Chamada. 
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Contatos e informações: 
E-mails de contato: senalic@gmail.com;   
Site de divulgação:  https://www.cimeep.com/ 
Em  breve,  site para envio do texto completo:  silcufs.com.br 
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CONSELHO CIENTÍFICO 
  

 
 

Prof. Dr. Antônio de Pádua da Silva (UEPB) 
Prof. Dr. Carlos Magno Gomes (CNPq) 

Prof. Dr. Fabio Mario da Silva (UNIFESSPA) 
Prof. Dr. Fernando de Mendonça (UFS) 

Prof. Dr. Juan Héctor Fuentes (Universidad de Buenos Aires) 
Prof. Dr. Marcos Martinho (USP) 

Prof. Dr. Raúl Marrero-Fente (University of Minnesota) 
Prof. Dr. Rildo Cosson (UFPB) 

Profª Drª Algemira de Macêdo Mendes (UESPI) 
Profª Drª Ana Maria Leal Cardoso (UFS) 

Profª Drª Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) 
Profª Drª Charlotte Krauss (Université de Poitiers) 

Profª Drª Christina Ramalho (UFS) 
Profª Drª Elódia Xavier (UFRJ) 

Profª Drª Eurídice Figueiredo (UFF/CNPq) 
Profª Drª Iara Christina Barroca (UFV) 

Profª Drª Josalba Fabiana dos Santos (UFS) 
Profª Drª Lúcia Osana Zolin (UEM) 

Profª Drª Luciana Borges (UFG) 
Profª Drª Maria Aparecida Rodrigues Fontes (Universitá degli Studi di Padova) 

Profª Drª Maria de Fátima Berenice Cruz (UNEB) 
Profª Drª Maria do Rosário Alves Pereira (CEFET/MG) 

Profª Drª Maria Lúcia Dal Farra (UFS/CNPq) 
Profª Drª Marli Walker (IFMT/UNEMAT) 

Profª Drª Neide Luzia Rezende (USP) 
Profª Drª Suely Leite (UEL) 

 
 
 


