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Terceira Circular 

 
 PRORROGAÇÃO DA DATA DE INSCRIÇÕES 

 
1. Interessados em submeterem suas propostas para apresentação de trabalhos deverão 
efetuar suas inscrições no período de 15 de fevereiro a 11 de março de 2016. 15 de 
fevereiro a 17 de abril de 2016. O formulário	  de	   inscrição	  encontra-se disponível no 
site do evento e no site da ABEI e deve ser enviado para o email: 
jornadadeestudosirlandeses2016@gmail.com 
 
2. As propostas aceitas pela comissão do evento serão divulgadas no site do evento e no 
site da ABEI até o dia 28 de março de 2016. 25 de abril de 2016. 

3. Após o aceite do trabalho, o investimento deverá ser pago no período de 28 de março 
a 29 de abril de 2016 até 29 de abril, por meio de depósito bancário ou transferência 
para a conta da ABEI: Banco Santander, Agência: 0658, Conta corrente: 13.006.744-6. 
Favor, enviar o comprovante para jornadadeestudosirlandeses2016@gmail.com. Não 
serão aceitos pagamentos fora do período estipulado e sem a devida comprovação.  
 
4. Não será devolvido o valor da taxa de inscrição aos participantes que faltarem à 
apresentação ou aos ouvintes que não cumprirem a carga horária mínima de 75% de 
presença. 

5. A programação das apresentações (dia e horário) será enviada por e-mail, para os 
apresentadores, divulgada na aba Programação no site do evento e no site da ABEI até o 
dia 02 de maio de 2016. 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1. Os dados dos interessados em apresentar comunicação individual ou pôster deverão 
figurar no formulário de inscrição conforme as determinações seguintes: Os resumos 
devem ter de 120 a 150 palavras, digitados em fonte Times New Roman 12, cor preta, 
espaçamento 1,5 e margem justificada. O título deve ser centralizado e escrito em negrito 
e caixa alta. Os nomes do apresentador e do respectivo orientador devem vir entre o título 



e o início do texto, alinhados à direita, em letras minúsculas, exceto as iniciais, em fonte 
Arial 10, seguidos da filiação acadêmica (sigla da instituição) entre parênteses, alinhada à 
direita, sem negrito, por exemplo: Nome Sobrenome (UFFS). As palavras “Autor” e 
“Orientador” devem aparecer seguidas de dois pontos e em negrito. Todos os resumos 
serão disponibilizados no site do Curso até a semana anterior ao evento. Veja modelo 
abaixo: 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

2. Os interessados em apresentar comunicações coordenadas devem enviar seus 
resumos com as mesmas formatações de página apresentadas acima, acrescentando as 
seguintes informações: título geral da comunicação coordenada e nome do coordenador 
da mesma. Os resumos para as sessões de comunicações coordenadas serão submetidos 
individualmente. Veja modelo abaixo.   

	  
 
 
 
O formulário de inscrição completo (com o resumo e os demais dados pedidos) deve ser 
enviado, no período de 11 de fevereiro a 11 de março de 2016, para o seguinte e-mail: 
jornadadeestudosirlandeses2016@gmail.com . 
 

TÍTULO 

NORMAS PARA OS PÔSTERES 
 
1. Estrutura e dimensões: largura (90 cm) e altura (120 cm).  
2. Deverá seguir à organização de identificação: título do trabalho; autor(es) e  
professor orientador responsável; eixo temático a que se vincula; grupo de 
pesquisa e agência financiadora, se houver.  
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TÍTULO das COMUNICAÇÕES COORDENADAS 
 

Coordenador(a): Prof(a). Dr(a). Nome Sobrenome (UFFS) 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 

Autor: Nome Sobrenome (UFFS)  
Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Nome Sobrenome (UFFS) 

 
 Textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotexto

textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotex

totextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextot

extotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotext

totextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotexto. 

TÍTULO 

Autor: Nome Sobrenome (UFFS)  
Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Nome Sobrenome (UFFS) 

 
 Textotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextote

xtotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextote

xtotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextote

x totextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextot 

extotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotextotext  
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TEMÁTICAS PARA SUBMISSÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

 
1. Os organizadores aceitam propostas de comunicações individuais ou coordenadas e de 
pôsteres sobre tópicos que incluem: 
 
• Língua, Identidade e Poder: a lingua(gem) como instrumento ou estratégia política. 
• Ensino de línguas e literaturas no âmbito dos letramentos. 
• Literatura e História. 
• O Levante de Páscoa, seus personagens e o Brasil. 
• Questões indígenas, Amazônia e direitos humanos.  
• Imaginários de nação e identidades culturais. 
• Gêneros memorialísticos: autobiografia, memória, autoficção. 
• Literatura, Outras Mídias e Artes: Cinema, Teatro, Música e Pintura.  

 
VALORES DO INVESTIMENTO  

 
 
 

Alunos de Graduação 

Ouvinte com certificado1 R$ 15,00 
Com apresentação de pôster R$ 20,00 

Com apresentação de comunicação 
(pesquisadores de Iniciação 
Científica) 

R$ 30,00 

Alunos de Pós-Graduação e 
Professores de Escolas Públicas 

Ouvinte  R$ 50,00 

Com apresentação de comunicação R$ 60,00 

Professores de Escolas Particulares 
e de Universidades 

Ouvinte  R$ 80,00 

Com apresentação de comunicação R$ 90,00 

1 Alunos e professores sem direito a certificado não pagam taxa de inscrição. 
 
 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
1. Para mais informações sobre o evento, favor contatar os organizadores do evento, pelo 
e-mail: jornadadeestudosirlandeses2016@gmail.com 
	  
	  


