
PRIMEIRA CIRCULAR 
 

APRESENTAÇÃO 

O Laboratório de Leitura e Produção Textual (LPT/CNPq), por 

meio do projeto LPT Acadêmico, tem a satisfação de anunciar 

a realização do Seminário de Letramento Acadêmico, a ser re-

alizado no Colégio Técnico de Floriano, em Floriano, Piauí, Bra-

sil, nos dias 16 e 17 de abril de 2020. 

 

Considerando que Letramento Acadêmico deve ser tema de 

todas as disciplinas que constituem o domínio discursivo aca-

dêmico, o evento será constituído por palestras, mesas-redon-

das, minicursos, atividades culturais, roda de conversa e apre-

sentação de trabalhos para todas as comunidades disciplinares, incluindo a área de Letras 

e Linguística, mas não se restringindo a ela. 

 

 

PÚBLICO-ALVO 

Alunos(as) de ensino básico, técnico e tecnológico das modalidades presencial e a distân-

cia, de graduação, de pós-graduação, técnicos, professores(as), pesquisadores(as) de to-

das as áreas de conhecimento da esfera acadêmica. 

 

 

CONVIDADAS/OS CONFIRMADAS/OS 

# Profa. Dra. Raquel Meister Ko Freitag (UFS) 

# Profa. Dra. Regina Celi Mendes Pereira (UFPB) 

# Prof. Dr. Francisco Alves Filho (UFPI) 

 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

# Gêneros textuais/discursivos acadêmicos 

# Leitura e escrita acadêmica 

# Práticas discursivas em culturas disciplinares 

# Metodologias de ensino na universidade 

# Letramento acadêmico e educação profissional 

# Metodologia científica para cursos de graduação 

# Programas/softwares como instrumentos para pesquisas e/ou produções acadêmicas 

 



MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

#Sessão de pôsteres e/ou comunicações orais: apresentações de resultados de pesquisas, 

projetos ou atividades de extensão; 

# Minicursos; 

# Lançamento de livros. 

 

 

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 

# 16 de abril de 2020 

8h: Apresentação Cultural e Musical 

9h: Abertura 

10h: Mesa-Redonda 1 

12h às 14h: Almoço 

14h às 18h: Minicursos 

18h às 19h30: Workshop Autores (Ler e escrever na Universidade) 

 

#17 de abril de 2020 

8h às 10h: Roda de Conversa 

10h às 12h: Apresentação de Trabalhos 

12h às 14h: Almoço 

14h às 16h: Apresentação de Trabalhos 

16h às 18h: Mesa-Redonda 2 

18h: Encerramento 

 

 

NORMAS PARA PROPOSTAS DE MINICURSOS 

- As propostas de minicursos devem conter: título, resumo (até 300 palavras) e palavras-

chave; 

- As propostas deverão, preferencialmente, contemplar conteúdos relacionados às áreas 

temáticas do evento, bem como cursos das mais diversas áreas; 

- As propostas deverão levar em consideração que os cursistas poderão ser oriundos de 

diversos cursos da universidade; 

- O(s) proponente(s) de minicurso deverá(ão) ser também o(s) ministrante(s); 

- A proposta de minicurso poderá ter até dois proponentes; 

- A Comissão Científica não aceitará proponentes em mais de um minicurso; 

- Os minicursos serão realizados exclusivamente no dia 16 de abril de 2020, das 14h às 18h 

(carga horária: 4h); 

- Prazo final para submissão de propostas: até 29 de fevereiro de 2020 



- A submissão da proposta deverá ser feita no link a seguir: https://forms.gle/tTrFLyz27icu-

pcC28 

- Após o envio, as propostas serão analisadas e avaliadas pela comissão científica; 

- A instituição organizadora do Seminário de Letramento Acadêmico não alocará recurso 

para diárias e passagens dos proponentes dos minicursos, sendo de inteira responsabili-

dade do/a mesmo/a sua vinda e permanência; 

- A Comissão Organizadora disponibilizará apenas Datashow; 

- O(s) proponente(s) de minicurso estão isentos da taxa de inscrição. 

VALORES 

R$ 20,00 para estudantes 

R$ 50,00 para professores/as, técnicos, pesquisadores/as 

ATENÇÃO: O valor da inscrição contempla a participação em todas as atividades, inclusive 

minicursos. 

 

 

DATAS IMPORTANTES 

O prazo para envio das propostas e a divulgação das cartas de aceite obedecerão ao se-

guinte cronograma: 

 

 

SITE E REDES SOCIAIS 

Site: https://lptacademico.com/sela/ 

E-mail: lptacademico@ufpi.edu.br 

Instagram: @lptacademico 

 

 

ETAPAS DATAS 

Submissão de propostas de minicursos até 29 de fevereiro de 2020 
Carta de aceite dos minicursos aprovados até 8 de março de 2020 

Lista final dos minicursos aprovados 16 de março de 2020 
Inscrição nos minicursos A partir de 30 de março de 2020 


