
SEMANA DE LETRAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E QUESTÕES DE LINGUAGENS 

LUGARES DE REFLEXÕES, DEBATES E AÇÕES 
 
A Coordenação dos Cursos de Letras Licenciatura e Letras Bacharelado 

da Faculdade Integrada Brasil Amazônia – Fibra tem a satisfação de anunciar a 
realização da Semana de Letras 2017, cujo tema será: Práticas pedagógicas 
e questões de linguagens: lugares de reflexões, debates e ações. O evento 
acontecerá na própria Faculdade, nos dias 30 e 31 de outubro e terá como 
púbico os discentes dos cursos de Licenciaturas Integradas e Letras. 

Durante o evento, ocorrerão performances, mesas-redondas, minicursos 
e também sessões de comunicações, que serão apresentadas por discentes da 
graduação da Fibra. 

Cada uma das apresentações de comunicações, que serão realizadas 
pelos alunos, deve ter entre 15 e 20 minutos de duração, serão organizadas por 
temas afins, serão permitidos no máximo três apresentadores por trabalho e 
cada apresentador poderá apresentar apenas um trabalho. As sessões serão 
coordenadas por professores dos Cursos de Letras da instituição. 

Os alunos do segundo período das Licenciaturas Integradas e de todos 
os períodos dos cursos de Letras, que quiserem apenas assistir às sessões de 
comunicações, assim como aos minicursos que serão ministrados no dia 31 de 
outubro, devem se inscrever na Coordenação de Extensão da Instituição. 

 
Temas das sessões de comunicação 
 

1. A literatura como recurso pedagógico para o aprimoramento da 
habilidade de reading (Coordenador: Prof. Jorge Resque); 

2. Ensino de língua e tradução (Coordenador: Prof. Francisco França); 
3. Literaturas amazônica e afro-brasileira: saberes e cultura 

(Coordenadores Prof. Marcos Valério Reis e Profa. Sonia Albuquerque 
Vieira); 

4. Análise do discurso e práticas de ensino (Coordenadora: Profa. Aline 
Rodrigues); 

5. Musicalidade no ensino da Língua Inglesa (Coordenadora: Profa. 
Viviane Jeronimo); 

6. Literatura e engajamento (Coordenador: Prof. Marcellus Vital); 
7. O mundo conectado: rede e linguagem (Coordenador: Prof. Rafael 

Benevides). 
 

Cronograma 
 

Etapas Período 

Submissão de resumos Até o dia 20 de outubro de 2017 

Avaliação dos resumos Até o dia 25 de outubro de 2017 

Divulgação das comunicações aprovadas Dia 25 de outubro 

Confirmação dos comunicadores Até o dia 28 de outubro 

Inscrição para ouvintes Até o dia 30 de outubro 

 
Os resumos devem ser enviados para o seguinte endereço de e-mail: 

semanadeletrasfibra@gmail.com. É necessário indicar a área temática no 

mailto:semanadeletrasfibra@gmail.com


assunto do e-mail. Exemplo: Resumo de comunicação para a sessão de Ensino 
de língua e tradução. 

Os resumos deverão: 
 

1. Conter título e autor(es); 
2. Ter entre 200 e 300 palavras. 

 
Para confirmar que irão apresentar suas comunicações, os discentes 

autores dos resumos selecionados deverão doar um quilo de alimento não 
perecível na Coordenação de Letras até o dia 23 de outubro. 

 
Programação 

 

Segunda-feira (30/10) 

18H Abertura da Semana de Letras (Auditório) 

18H15 Performance – Padre Cláudio Barradas (Auditório) 

18H40 Mesa Redonda – Literatura: Imaginário, ficção e romance (Auditório) 

20H Comunicações (Salas) 
1. A literatura como recurso pedagógico para o aprimoramento da 

habilidade de reading (Coordenador: Prof. Jorge Resque); 
2. Ensino de língua e tradução (Coordenador: Prof. Francisco 

França); 
3. Literaturas amazônica e afro-brasileira: saberes e cultura 

(Coordenadores Prof. Marcos Valério Reis e Profa. Sonia 
Albuquerque Vieira); 

4. Análise do discurso e práticas de ensino (Coordenadora: Profa. 
Aline Rodrigues); 

5. Musicalidade no ensino da Língua Inglesa (Coordenadora: 
Profa. Viviane Jeronimo); 

6. Literatura e engajamento (Coordenador: Prof. Marcellus Vital); 
7. O mundo conectado: rede e linguagem (Coordenador: Prof. 

Rafael Benevides). 

Terça-feira (31/10) 

18H Minicursos (Salas) 
1. Profa. Aline Rodrigues – Práticas de Letramento e reflexões 

sobre o processo de ensino; 
2. Prof. Marcos Valério Reis – A invenção da Amazônia; 
3. Profa. Viviane Jeronimo – O letramento digital como parte da 

formação docente do profissional de Letras; 
4. Prof. Francisco França – Análise do discurso das traduções de 

textos religiosos; 
5. Prof. Marcellus Vital – Literatura, engajamento e resistência; 
6. Prof. Daniel Loureiro – Comunicação, rede e linguagem; 
7. Profa. Kátia Lima – A variação linguística na Libras; 
8. Profa. Sonia Albuquerque Vieira – Relações étnico-raciais e 

literatura amazônica. 

20H Mesa redonda – Reflexões sobre linguagem e práticas de ensino-
aprendizagem (Auditório) 

 


