
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE INSCRIÇÃO DE COMUNICAÇÕES PARA A XX 

SEMANA DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

  

  

A Comissão Organizadora da XX Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná,             

exercício 2017/2018, doravante chamada Comissão Organizadora, vem por meio deste informar a            

abertura de chamada pública de inscrição de comunicações coordenadas e individuais para a XX              

Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná. 

  

INSTRUÇÕES 

  

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

1.1 São comunicações, no âmbito do presente edital, as apresentações orais ou em Libras de               

duração pré-estipulada com objetivo de difundir conhecimento e reflexão acadêmicos. 

1.2 São comunicações coordenadas (doravante, coordenadas) aquelas apresentadas sobre um tema           

em particular e sob a orientação de um ou uma docente que, presente junto ao grupo de                 

apresentadores e apresentadoras inscritos, tem para si o dever de coordenar, dentro de uma sessão, a                

fala do mesmo. 

1.3 São comunicações individuais (doravante, individuais) aquelas realizadas de forma          

independente por 1 (uma) ou 2 (duas) pessoas, sem coordenação docente. 

1.4 Serão apreciadas pela Comissão Organizadora as comunicações inseridas nas seguintes áreas do             

conhecimento: 

a) Linguística; b) Literatura;     c) Tradução; d) Linguística Aplicada; e) Libras. 

  

II – DAS INSCRIÇÕES 

  

2.1 As inscrições de comunicações serão efetuadas EXCLUSIVAMENTE online, através do site da             

Semana de Letras, a saber: http://www.semanadeletras.ufpr.br, no período de 02 de março de 2018              

a 01 de abril de 2018. 

§ 1º Será permitida a inscrição de apenas 2 (duas) comunicações, independentemente de serem              

na modalidade individual e/ou coordenada, por pessoa. 

http://www.semanadeletras.ufpr.br/
http://www.semanadeletras.ufpr.br/


§ 2º A inscrição de comunicação individual a ser apresentada em dupla (dois apresentadores              

ou apresentadoras) deverá ser feita duas vezes, uma por cada autor ou autora da comunicação,               

usando o seu cadastro individual, com mesmo título e mesmo resumo. 

§ 3º A inscrição de comunicação a ser realizada em Libras deverá ser seguida de um e-mail                 

comunicando à Comissão Organizadora a necessidade ou dispensa de intérprete. 

2.2 A inscrição de comunicações está vinculada a um cadastro no site da Semana de Letras e à                  

inscrição como participante. 

2.3 O título da comunicação deverá ter até 100 caracteres, incluindo espaços. 

Parágrafo único. O título da comunicação não deverá conter aspas (“ ”) ou formatação              

especial de nenhum tipo, nem qualquer informação que identifique a autoria. 

2.4 No ato de inscrição da comunicação, deverá ser submetido um resumo de 600 a 2.000                

caracteres, incluindo espaços. 

Parágrafo único. O resumo da comunicação não deverá conter aspas (“ ”) ou formatação              

especial de nenhum tipo, nem qualquer informação que identifique a autoria. 

2.5 No ato de inscrição da comunicação, a escolha dos horários disponíveis para a comunicação é                

de responsabilidade do apresentador ou apresentadora. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do apresentador ou apresentadora comunicar à           

Comissão Organizadora em caso de impedimentos horários pontuais que não sejam           

cobertos pelo sistema de inscrição. 

 

III – DO ACEITE DAS COMUNICAÇÕES 

  

3.1 A Comissão Organizadora se compromete a realizar o aceite das comunicações até 23 de abril                

de 2018. 

3.2 O aceite será disponibilizado online na mesma plataforma onde foi efetuada a inscrição da               

referida comunicação, no site da Semana de Letras. 

Parágrafo único. Na eventualidade de problemas com o sistema, e apenas nessa eventualidade,             

o aceite será enviado através do e-mail constante no cadastro feito no site da Semana de                

Letras. 

3.3 O Caderno de Resumos, com ensalamento e data de apresentação, será disponibilizado até 30 de                

abril de 2018. 

3.4 Uma vez divulgados, os horários e datas de apresentação não serão alterados. 

  

IV – DA ORGANIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES 



  

4.1 As comunicações serão organizadas em salas que comportarão até 2 (duas) sessões de              

coordenadas OU 1 (uma)  sessão de individuais por período estabelecido. 

§ 1º As sessões de comunicações da manhã terão início às 08h, com a abertura oficial da sala. 

§ 2º As sessões de comunicações da tarde terão início às 14h, com a abertura oficial da sala. 

§ 3º As sessões de comunicações da noite terão início às 20h15min, com a abertura oficial da                 

sala. 

4.2 A duração de uma individual é de 15 (quinze) minutos de exposição, mais 5 (cinco) minutos de                  

arguição, totalizando 20 (vinte) minutos por comunicação. 

Parágrafo único. O controle do tempo é de responsabilidade EXCLUSIVA da apresentadora            

ou do apresentador. Monitores e monitoras portando identificação estarão em junto à plateia             

para auxiliar nesse controle, abrir e encerrar cada comunicação da sessão. A equipe de              

monitoria estará instruída a cortar a fala do apresentador ou da apresentadora se for excedido o                

tempo, a fim de não prejudicar as próximas comunicações da sessão. 

4.3 Na hipótese de não comparecimento de algum apresentador ou de alguma apresentadora de uma               

sessão de individuais, a ordem de apresentação da sala poderá ser alterada. 

4.4 É de inteira responsabilidade do apresentador ou da apresentadora chegar no horário apontado              

para a abertura da sala de sua comunicação. Atrasos serão descontados do tempo de fala, no caso                 

das individuais, e, em caso de ausência, a comunicação do ou da faltante não será remarcada, seja                 

ela individual ou coordenada. 

Parágrafo único. A ordem de apresentação da sala será divulgada somente quando da abertura              

da sala. 

4.5 A duração de uma coordenada é calculada como 20 (vinte) minutos totais por participante,               

incluindo o ou a docente que a coordenar. 

Parágrafo único. A organização dos tempos de exposição e arguição e da ordem de              

apresentação em uma coordenada é competência do ou da docente que a coordenar. Monitores              

e monitoras estarão a postos junto à plateia para evitar que se exceda o tempo total da                 

coordenada. 

  

V – DA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO VINCULADO À COMUNICAÇÃO 

  

5.1 Será aceito para apreciação 1 (um) artigo por trabalho apresentado. 

Parágrafo único. Os trabalhos submetidos para apreciação da Comissão Organizadora devem           

ser inéditos. 



5.2 Podem ser submetidos artigos de coordenadas e individuais, em artigos distintos, não             

ultrapassando o limite de 1 (um) por pessoa por modalidade de comunicação. 

§ 1º Cada participante de uma coordenada pode submeter 1 (um) artigo referente à coordenada               

em questão, sem prejuízo dos demais apresentadores e apresentadoras, desde que o artigo             

submetido não configure cópia ou reescrita do artigo de outro apresentador ou apresentadora. 

§ 2º Poderão ser submetidos artigos em grupo, no caso de coordenadas, e em dupla, no caso                 

de individuais, desde que sejam escritos apenas pelas pessoas que apresentaram a            

comunicação. 

5.3 As comunicações que não forem apresentadas no decorrer da XX Semana de Letras não terão                

seus artigos apreciados para publicação. 

5.4 A formatação indicada para publicação do artigo está disponível na guia “Publicações” do site               

da Semana de Letras e deve OBRIGATORIAMENTE ser obedecida, sob risco de recusa do artigo               

submetido. 

5.5 O prazo máximo para submissão dos artigos é 15 de junho de 2018. 

5.6 A publicação dos artigos aceitos se dará nos Cadernos da XX Semana de Letras, volume 2, a ser                   

disponibilizado no site da Semana de Letras em data oportuna. 

 

VI – DA CERTIFICAÇÃO 

  

6.1 Cada comunicação apresentada dá direito a 1 (um) certificado de apresentação, na modalidade              

“Participação em evento acadêmico - Apresentação de Trabalho”, a ser disponibilizado no site da              

Semana de Letras até 31 de maio de 2018. 

6.2 Não será entregue certificado à parte para a comprovação de publicação do artigo vinculado à                

comunicação, devendo os próprios Cadernos da XX Semana de Letras, volume 2, servirem para tal               

comprovação. 

Parágrafo único. Caso seja necessário, poderá ser requisitado junto à Comissão Organizadora,            

com antecedência mínima de 07 (sete) dias, certificado de aceite ou de publicação no prelo,               

para fins comprobatórios. 

  

VII – DOS CASOS OMISSOS 

  

7.1 Os casos omissos ou não previstos por este edital serão analisados e homologados pela               

Comissão Organizadora. 

  



Curitiba, 30 de janeiro de 2018. 

  

  

 

JOÃO VICTOR SCHMICHECK 

Representante da Comissão Organizadora da XX Semana de Letras UFPR 

 


