
NOVO EDITAL EXTRAORDINÁRIO DE SELEÇÃO DE MINICURSOS PARA A 

XXII SEMANA DE LETRAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

  

  

A Comissão Organizadora da XXII Semana de Letras da Universidade Federal do            

Paraná, exercício 2020/2021, doravante chamada Comissão Organizadora, vem por meio          

deste informar a abertura de chamada pública de inscrição de MINICURSOS para a XXII              

Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná. 

  

INSTRUÇÕES 

  

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

  

1.1 São minicursos, no âmbito do presente edital, pequenos cursos, oficinas ou aulas sobre              

algum tema específico da área de Letras e que sejam de curta duração. 

1.2 Serão apreciados pela Comissão Organizadora os minicursos inseridos nas mais diversas            

áreas de Letras. 

1.3 EXCEPCIONALMENTE neste ano, os cursos deverão ser em formato EAD (educação a             

distância)  

  

II – DAS INSCRIÇÕES 

  

2.1 As inscrições de minicursos serão efetuadas EXCLUSIVAMENTE online, através do           

e-mail da Semana de Letras, a saber: semanadeletras.ufpr@gmail.com, com assunto          

“INSCRIÇÃO MINICURSO”, no período de 03 de julho de 2020 a 31 de julho de 2020. 

§ 1º Será permitida a inscrição de apenas 1 (um) minicurso por pessoa. 

§ 2º A inscrição de minicurso a ser realizado em Libras deverá ser acompanhada da               

solicitação à Comissão Organizadora da necessidade ou dispensa de intérprete. 

2.2 O título do minicurso deverá ter até 100 caracteres, incluindo espaços. 

2.3 No ato de inscrição do minicurso, deverá ser submetido/anexado um resumo de 600 a               

2.000 caracteres, incluindo espaços, bem como um roteiro do minicurso, ambos contendo            



cabeçalho com nome do(a) ministrante, horário/turno (manhã ou tarde) desejado, carga           

horária e como pretende ministrar o curso em formato online. 

2.4 Os arquivos a serem enviados no ato da inscrição deverão estar no formato pdf. 

2.5 O roteiro deverá conter: 1) objetivos gerais 2) passo a passo da apresentação dos               

conteúdos 3) bibliografia básica 4) recursos e materiais que serão utilizados e 5) número              

máximo de participantes.  

2.6 No ato de inscrição a escolha dos horários disponíveis para o minicurso é de               

responsabilidade do/a ministrante. 

Parágrafo único. É de responsabilidade do(a) ministrante comunicar à Comissão          

Organizadora em caso de impedimentos de horários pontuais ou eventual          

cancelamento/atraso. 

 

III – DO ACEITE DOS MINICURSOS 

  

3.1 A Comissão Organizadora se compromete a realizar o aceite dos minicursos até 24 de               

agosto de 2020. 

3.2 As inscrições dos minicursos serão analisadas obedecendo os seguintes critérios: 

§ 1º Clareza, relevância do tema proposto e bibliografia básica, que serão avaliados             

através do resumo. 

§ 2º Objetividade, organização e elaboração consistente do roteiro do minicurso, que            

deverá ser apresentado conforme o item 2.5 deste edital. 

3.3 O aceite será enviado por e-mail pela Comissão Organizadora da Semana de Letras. 

3.4 O Caderno de Resumos, com a data e o horário dos minicursos, será disponibilizado até                

12 de outubro de 2020. 

3.5 Uma vez divulgados, os horários e datas dos minicursos não serão alterados. 

 

IV - DAS MODALIDADES 

 

4.1 Os minicursos poderão acontecer nas modalidades “ao vivo” e “gravado”, ficando a             

critério do(a) ministrante. 



§ 1º A modalidade escolhida deve ser informada através do e-mail da Semana de              

Letras, a saber semanadeletras.ufpr@gmail.com, entre os dias 24 e 31 de agosto de             

2020. 

4.2 Caso seja escolhida a modalidade “ao vivo”: 

§ 1º É de inteira responsabilidade do ministrante ou da ministrante estar disponível no              

horário apontado no ato da inscrição. Em caso de ausência, o minicurso não será              

remarcado. 

§ 2º a plataforma utilizada para a transmissão dos minicursos será divulgada até 15 dias               

antes da Semana.  

4.3 Caso seja escolhida a modalidade “gravado”: 

§ 1º É de inteira responsabilidade do ministrante ou da ministrante a gravação, a edição               

e o envio do vídeo até dia 19 de setembro de 2020 através do compartilhamento do                

arquivo no Google Drive. 

§ 2º Os minicursos gravados serão disponibilizados em modo estreia no canal do             

YouTube da Semana de Letras. 

§ 3º O(A) ministrante, ao escolher essa modalidade, deve assinar o termo de             

autorização do uso de imagem que será enviado por e-mail. 

 

V – DA ORGANIZAÇÃO DOS MINICURSOS 

  

5.1 Os minicursos deverão ter duração de no máximo 2 horas. A carga horária deverá ser                

informada no roteiro a ser enviado na inscrição. 

5.2 Os minicursos deverão ocorrer em apenas um dia e horário durante a realização da               

semana. 

 

VI - DA OCORRÊNCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS 

 

6.1 A Comissão Organizadora se isenta da responsabilidade por problemas técnicos que            

possam interferir na transmissão ao vivo ou na postagem dos vídeos gravados dos minicursos. 

6.2 Na eventualidade de isso acontecer, o remanejamento da data e do horário do minicurso               

será analisado pela Comissão Organizadora.  



6.3 Caso necessário, esse remanejamento de horário se dará no sábado (24/10/2020) ou na              

semana seguinte.  

 

VII – DA CERTIFICAÇÃO 

  

7.1 Cada minicurso dá direito a 1 (um) certificado de minicurso, a ser enviado por e-mail até                 

15 de novembro de 2020. 

  

VIII – DOS CASOS OMISSOS 

  

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

Comissão Organizadora. 

  

Curitiba, 03 de julho de 2020. 

  

  

 

ANNA BEATRIZ DA SILVEIRA PAULA 

Coordenadora da XXII Semana de Letras UFPR 

 
 


