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12º  SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM LEITURA E PATRIMÔNIO
CULTURAL
LEITURA,  ARTE E PATRIMÔNIO: REDESENHANDO REDES

  

De 28 a 31 de agosto de 2013

  

Comunicações

  

Local:  Espaço Virtual, junto ao Complexo da 15ª Jornada Nacional de Literatura

  

Horário:  das 17h às 18h45min

  

 

  

Programação/aceite para comunicações:

  

Está disponível a relação de trabalhos aprovados para apresentação no 12º Seminário
Internacional de Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural. A programação sofreu ajustes
mínimos, contadas eventuais alterações. As apresentações ocorrerão no Espaço Virtual da 15ª
Jornada Nacional de Literatura, no Centro de Eventos, Campus I da Universidade de Passo
Fundo, em data e horário programados. Todos os membros da sessão devem se fazer
presentes na abertura dos trabalhos, a fim de que possam ser estabelecidos os devidos
encaminhamentos.

  

Cronograma de trabalhos aprovados para apresentação no 12º Seminário Internacional de
Pesquisa em Leitura e Patrimônio Cultural
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____________________________________________________________________

  

1. Envio do Resumo:

  

Os interessados em  apresentar comunicação devem enviar o resumo, até 10 de julho de
2013 , devidamente
identificado com título e nome  do autor. O envio do resumo é imprescindível para a posterior
apresentação do  trabalho.

  

O texto a ser  apresentado no evento deve estar relacionado às temáticas:

  

-  A literatura e o hiperleitor.
 -  Patrimônio cultural e identidade na sociedade em rede.
 -  Ensino de língua e leitura: reflexões e perspectivas. 
 -  Literatura e identidade.
 -  Literatura contemporânea: a produção e a recepção no século XXI. 
 No formulário de envio  do resumo, o candidato deverá previamente agendar a data na qual
pretende  apresentar o trabalho . Os resumos serão
avaliados pelos organizadores do 12º  Seminário Internacional de Pesquisa em Leitura e
Patrimônio Cultural. 
 Para enviar resumo, clique  aqui .

  

 

  

2. Envio de slides e apresentação de  trabalho

  

As  apresentações deverão ter a duração máxima de 15 minutos e ocorrerão no Espaço  Virtual
da 15ª Jornada Nacional de Literatura. As apresentações deverão ser  orientadas a partir do
estabelecido no PADRÃO DE  SLIDES . O conjunto de slides deve ser enviado para o e-mail
do  Seminário (seminario@upf.br) até 15  de julho de
2013 . O envio
dos slides é condição 
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sine qua non
para a apresentação de trabalho nas sessões de  comunicação.

  O  trabalho apresentado será publicado nos anais do evento se a versão final for enviada  ao
e-mail do Seminário ( seminario@upf.br ),  num formato de até oito páginas, incluída a
bibliografia, escritas em fonte  Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, conforme o 
PADRÃO  DO SEMINÁRIO
, até o 
dia 28 de  agosto de 2013
.
 

 

  

Comitê  Científico:
 Ângela Balça (Universidade de Évora – Portugal)
 Eloy Martos (Coordenador Geral de la Red de  Universidades Lectoras/Universidad de
Extremadura)
 José Antonio Cordón García (Universidade de  Salamanca – Espanha)
 María Rosal Nadales (Universidade de Córdoba –  Espanha)
 Miguel Rettenmaier (UPF - Brasil)
 Natividade Pires (Instituto Politécnico Castelo  Branco – Portugal)
 Renata Junqueira Souza (Unesp - Brasil)
 Tania Rösing (Coordenadora Geral das Jornadas de  Passo Fundo/UPF – Brasil)

  

Datas  importantes: 
 Envio do resumo: 10 de julho de 2013
 Envio do slide  de apresentação: 15 de julho de 2013
 Envio do texto  definitivo para publicação: 28 de agosto  de 2013
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