
 
 

V SEMINÁRIO DE PESQUISA DO PROFLETRAS/UERN - SEPP 
09 a 11 de novembro de 2022 

 

APRESENTAÇÃO……………………………………………………………………… 
 
 
 Com o intuito de aguçar o olhar do pesquisador sobre as práticas de 
ensino voltadas à linguagem, essência do Programa de Mestrado Profissional 
em Letras, o V Seminário de Pesquisa do PROFLETRAS/UERN, que será 
realizado nos dias 09 a 11 de novembro de 2022, surge como uma proposta de 
integração entre as pesquisas em andamento e a apresentação de resultados 
de investigações finalizadas. 

Por esse direcionamento, no contexto atual, faz-se necessário pensar o 

panorama do ensino através da articulação do oral e escrito, das diferentes 

concepções teóricas, do olhar sobre a prática e percepção do formal e não 

formal, intermediados, ou não, pela tecnologia. 



Trata-se do transcender do fazer pesquisador, através do qual o percurso 

trilhado deve prosseguir na busca de soluções para os problemas da atualidade, 

mas também para a promoção de processos metodológicos que promovam a 

ampliação de habilidades linguísticas através das quais os indivíduos 

intermedeiam suas relações com o mundo através das linguagens. 

 
PÚBLICO ALVO……………………………………………………………………….  

 
• Discentes e egressos do PROFLETRAS das unidades - UERN  
• Estudantes de outros cursos de pós-graduação 
• Estudantes da graduação 

 
 

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO………………………………………………. 
 
Pesquisas em andamento 
 
 

• Modalidade destinada aos discentes com pesquisas em fase inicial ou 
ainda não concluídas. A apresentação será uma oportunidade de lançar 
ideias, acolher propostas e promover uma rede de oportunidades para 
refletir problemas, possibilidades metodológicas e o caminhar 
pesquisador. O trabalho final deverá ser submetido em formato de resumo 
expandido. 

 
Pesquisas concluídas e produtos 
 
 

• Modalidade destinada aos egressos do PROFLETRAS, ou seja, aqueles 
que já defenderam seus trabalhos e têm a oportunidade de divulgar os 
resultados obtidos, sejam teóricos ou práticos. Também, nesta 
modalidade, serão acolhidas propostas pedagógicas, protótipos 
educacionais, ferramentas tecnológicas ou quaisquer outros produtos 
advindos das pesquisas. O trabalho final deverá ser submetido em 
formato de artigo científico. 

 
Observação: Os Grupos de Trabalho são exclusivos para discentes do 

PROFLETRAS com pesquisas em andamento e egressos com pesquisas 
concluídas. 
 
Participação apenas como ouvinte  
     

• A participação mínima nas atividades deverá contabilizar 75% da carga 
horária do evento. 

 
 
 
 



 
INSCRIÇÕES…………………………………………………………………………..  
 

As inscrições serão realizadas em formulário virtual. O/a participante 
deverá preencher o formulário e anexar o comprovante de pagamento no 
seguinte link: https://forms.gle/fmi94vsT9W3HmNnN8  
 
 Os resumos para submissão de trabalhos deverão ser enviados para o e-
mail do evento: 5sepprofletras@gmail.com até a data limite. Não serão aceitos 
resumos enviados fora do prazo. 
 
 Observação: Para dúvidas, contactar a secretaria geral do evento através 
do e-mail: 5sepprofletras@gmail.com 
 

VALORES……………………………………………………………………………….. 
 
 

• R$ 30,00 para discentes atuais e egressos do PROFLETRAS (com 
apresentação de trabalho) 

 
 

• R$ 15,00 ouvinte (discentes de outros programas e da graduação – sem 
apresentação de trabalho – com certificação) 

 
 IMPORTANTE: Caso o pagamento seja efetivado antes do recebimento 
da carta de aceite e o trabalho não seja aprovado, o valor pago não será 
devolvido. 
 

• O pagamento deverá ser realizado via PIX: 
• Chave Pix/NUBANK: CPF: 702.222.884.18 

• Jaqueline Alves Dias 
 

CERTIFICADO ………………………………………………………………………… 
 
 O evento contará com uma carga horária de 40 horas. 
 

NORMAS DO RESUMO………………………………………………………………. 
 
 Título: centralizado, negritado e em caixa alta;  
 Nome completo dos autores: alinhados à direita, seguidos da sigla da 
instituição entre parênteses;  
 Texto: entre 200 e 400 palavras, seguido de 3 a 5 palavras-chave 
(separadas por ponto e iniciadas com letra maiúscula);  
 O texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, com 
espaçamento simples entre linhas, sem adentramento de parágrafo; O corpo do 
resumo deve ser justificado. 
 
 

https://forms.gle/fmi94vsT9W3HmNnN8
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DATAS IMPORTANTES………………………………………………………………. 
 

Submissão dos resumos até 25/10/2022 

Envio das cartas de aceite até 01/11/2022 

Prazo para realização do pagamento até 06/11/2022 

Realização do evento 09 a 11/11/2022 

Envio do texto final (resumo expandido/ artigo científico) até 30/11/2022 

 

 

Rio Grande do Norte, 04 de outubro de 2022. 

 

 

Coordenação Geral 


