XIX CONGRESSO DE ESTUDOS LITERÁRIOS: LITERATURA E

ARTES, TEORIA E CRÍTICA FEITAS POR MULHERES
&
I CONGRESSO DE LIBRAS: LITERATURA, ARTE & TRADUÇÃO
O Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) do Centro de Ciências Humanas e Naturais (CCHN) da
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) organiza a XIX edição do Congresso de Estudos Literários
e o I Congresso de Libras, a se realizarem nos dias 20 e 21 de novembro de 2017 no Campus de Goiabeiras
da Ufes, em Vitória.
Baseado em uma das linhas de pesquisa do PPGL, “Literatura, alteridade e sociedade” (LAS), cuja ementa
implica o estudo e pesquisa de questões de classe, gênero e étnico-raciais, os eventos pretendem reunir
professores, pesquisadores e estudiosos, de modo a favorecer discussões atualizadas sobre as múltiplas
formas de produção, publicação, circulação, recepção e apropriação da literatura e da arte, da teoria e
da crítica feitas por mulheres, a partir de diferentes abordagens, recortes e metodologias.
O objetivo é colocar em debate e dar visibilidade a um fato que se perpetua, com maior ou menor
intensidade conforme o tempo e o contexto, ao longo dos séculos: o abafamento, o silenciamento, a
opressão da escrita e da criação da mulher – e, portanto, de sua voz, de seu pensamento, de seu modo
de interpretar o mundo, seja em termos crítico-teóricos, seja em termos artísticos. Se, no presente, essa
condição parece se atenuar ou mesmo, em alguns lugares, desaparecer, forçoso é reconhecer que ainda
hoje (e muito mais se retroagimos no tempo) tal condição prevalece.
Desenvolver perguntas, dúvidas e respostas é o que se espera desse encontro de pesquisadores que
procuram investigar e propor leituras acerca da vastíssima produção literária, artística, crítica e teórica
feita por mulheres, no Brasil e no mundo, contemporânea ou não. No conjunto, os eventos poderão
contribuir trazendo elementos e informações que esclareçam como foi, tem sido e poderá ser o lugar da
mulher na história e na cultura no Brasil e no mundo. Num país em que um presidente recentemente
declarou que, “para não quebrar, um governo precisa ter marido”, todo esclarecimento será bem-vindo
na luta contra a misoginia e o obscurantismo.
As inscrições para o XIX Congresso de Estudos Literários e para o I Congresso de Libras serão realizadas
apenas via e-mail: xixcel.mulheres@gmail.com
O participante poderá optar por inscrever trabalho em um dos sete eixos temáticos sugeridos:
1. Literatura e artes feitas por mulheres no Espírito Santo.
2. Literatura e artes feitas por mulheres no Brasil.
3. Literatura e artes feitas por mulheres no mundo.
4. Teoria e crítica feitas por mulheres no Espírito Santo.
5. Teoria e crítica feitas por mulheres no Brasil.
6. Teoria e crítica feitas por mulheres no mundo.
7. Libras: literatura, arte & tradução.
Programação:
9h-11h30
11h30-14h
14h-15h30
15h30-16h
16h-17h30
17h30-18h30
18h30-21h

20 de novembro

21 de novembro

Conferências de Abertura

Conferências

Mesas de comunicações

Mesas de comunicações

Mesas de comunicações

Mesas de comunicações

Conferências

Conferências de Encerramento

Almoço

Cafezinho
Intervalo

Almoço

Cafezinho
Intervalo

Valor da taxa de inscrição:
Doutores: R$120,00
Doutorandos: R$100,00
Mestres: R$80,00
Mestrandos: R$60,00
Iniciação Científica: R$40,00
Ouvintes (com certificado): R$20,00
Uma vez avaliados e aprovados os resumos pela Comissão Organizadora e/ou por pareceristas ad hoc, a
taxa de inscrição deverá ser paga via GRU, até o dia 15 de agosto de 2017, conforme indicado: entrar na
página http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e preencher os dados com
os seguintes números:
Unidade Gestora: 153046
Gestão: Universidade Federal do Espírito Santo
Nome da Unidade: Universidade Federal do Espírito Santo
Código de Recolhimento: 28832-2 Serviços Educacionais
Depois de "avançar", os números seguintes são:
Número de referência: 15349900250000279
Competência: (agosto de 2017)
Vencimento: (31 de agosto de 2017)
CPF e Nome do contribuinte:
Valor principal:
Valor total:
Geração em PDF, e Emitir GRU.
Após o pagamento, o participante deverá enviar o comprovante para o e-mail do evento:
xixcel.mulheres@gmail.com
Cronograma:

Envio do resumo: até 15 de julho.
Resultado da Avaliação: até 30 de julho.
Pagamento da taxa: até 15 de agosto.
Programação final do evento: até 31 de agosto.
Envio das cartas de aceite: até 31 de agosto.

Orientações gerais:
Modelo de resumo: O resumo de parágrafo único deverá apresentar brevemente o objeto de
discussão com delimitação clara do tema a ser estudado, indicando objetivo geral do trabalho,
metodologia (indicação de conceitos e linha teórica, além de técnicas e procedimentos, se for o caso, que
serão adotados no tratamento do tema). O texto deverá ter entre 150 e 300 palavras em fonte Times
New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, em margem padrão do Word, com alinhamento
justificado. O título da comunicação e os dados do autor (nome, titulação, instituição, e-mail) deverão
estar também em Times New Roman, tamanho 12, antecedendo o resumo.
Apresentação de trabalho: Para o dia do evento, sugerimos que os participantes preparem textos
de cerca de cinco páginas para leitura a ser exposta em até 20 minutos nas sessões de comunicação.
Publicação de trabalhos: Os trabalhos apresentados no XIX Congresso de Estudos Literários, e
devidamente normalizados de acordo com modelo a ser divulgado oportunamente, serão publicados em
anais eletrônicos no site do PPGL.
No site do PPGL, http://www.letras.ufes.br/, serão publicadas informações sobre o evento, assim como,
oportunamente, informações sobre a cidade de Vitória (infraestrutura, turismo etc.).
Vitória, 30 de maio de 2017
Comissão organizadora
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