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I Encontro de Egressos do PROFLETRAS e do PPCL: Impactos e
Contribuições para os Estudos da Linguagem

1ª CIRCULAR

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN –, Campus Central,

sediará,  nos  dias  11 e 12 de dezembro de 2019,  na cidade  de Mossoró-RN,  o  I

Encontro de Egressos do PROFLETRAS e do PPCL: Impactos e Contribuições para

os Estudos da Linguagem.

O evento tem como objetivos socializar, divulgar e discutir questões pertinentes

à  pesquisa  e  à  prática  de  egressos  do  Mestrado  Profissional  em  Letras  –

PROFLETRAS – e do Programa de Pós-Graduação em Ciências  da Linguagem –

PPCL.   O  encontro  visa  ainda  congregar  estudiosos  da  linguagem  e  partilhar  os

resultados de pesquisas e trabalhos realizados na área.

A programação, elaborada pelas coordenações dos dois Programas de Pós-

Graduação, envolve a participação dos egressos em mesas-redondas com relatos de

experiências, comunicação oral e minicursos, além de apresentações culturais. Para

facilitar a organização, solicitamos que o egresso assinale em sua ficha de inscrição a

sigla do Programa ao qual pertenceu. 

DATAS IMPORTANTES:

Proposta para ministrar minicurso (pelos egressos): até 10 de novembro de 2019*.

Inscrições em minicursos: de 12 de novembro a 09 de dezembro (dependendo do
preenchimento das vagas ofertadas).

A  relação  de  minicursos  será  divulgada  em outra  circular  que  será  divulgada  em
12/11/19

Inscrição em comunicação oral: de 23 de outubro a 30 de novembro.
Inscrição como ouvinte: de 23 de outubro a 09 de dezembro.
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VALORES:
Devem ser realizados por depósito (não será aceito depósito feito via caixa eletrônico)
ou transferência para a seguinte conta poupança:
Gilson Chicon Alves
Banco do Brasil
Conta poupança 6361-4
Ag. 3277-8
Variação 96

Observação:  o comprovante de depósito ou transferência deve ser enviado, por e-
mail, juntamente ao formulário de inscrição.

Egressos
Apresentação em comunicação oral – R$ 20,00
Apresentação de relato de experiência – R$ 20,00

Ouvintes:
Graduando: R$ 10,00
Pós-Graduando: R$ 20,00
Comunidade: R$ 20,00

Minicursos: R$ 10,00

*As  propostas  para  minicursos  devem  ser  enviadas  para  o  e-mail

encontroegressos.fala@gmail.com
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