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Resumo: O III Seminário Nacional de Línguas e Linguagens da UFMS/CPAQ e o IV 
Seminário da Sociedade dos Leitores Vivos são eventos vinculados aos cursos de 
Letras da UFMS, câmpus de Aquidauana, que visam promover, integrar e ofertar um 
espaço de socialização dos saberes, das pesquisas e de diversas ações que são 
desenvolvidas pelos cursos. Objetivamos disseminar os conhecimentos adquiridos e 
fomentados pelas licenciaturas, destacando-se a produção local, regional e nacional de 
pesquisas acerca do ensino e aprendizagem das linguagens, da literatura e da formação 
docente. A edição de 2021 acontecerá de forma remota e gratuita e homenageará o 
Professor Alfredo Bosi, bem como todos os alunos e profissionais da educação que 
tiveram suas vidas interrompidas pela COVID-19.   
  
Objetivo geral: Promover a discussão e o conhecimento de estudos voltados às 
línguas e linguagens, valorizando o ensino/aprendizagem das línguas em contato nos 
cursos de Letras da UFMS/CPAQ, dos estudos literários e dos aspectos da formação 
docente, além da interface dos estudos linguísticos e literários com outras áreas do 
conhecimento. 
 
Objetivos específicos:  
a) Promover ações de intercâmbio de saberes entre discentes e docentes de diversas 
instituições de ensino do Brasil; 
b) Oportunizar a participação em evento científico nacional; 
c) Favorecer a disseminação de conhecimento dos estudos desenvolvidos na e pela 
universidade pública brasileira; 
d) Intercambiar experiências de pesquisa acadêmica e ações que promovam e 
fortaleçam os cursos de letras e o ensino/aprendizagem de suas áreas específicas. 
 
Programação prévia: 
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NORMAS PARA ENVIO DE PROPOSTAS  
DE SIMPÓSIOS, OFICINAS E MINICURSOS 

 
a) Máximo de 2 coordenadores para cada simpósio, sendo pelo menos 1 dos 

proponentes com o título de Doutor; 
b) Oficinas e minicursos podem ser ofertados por no mínimo 1 e máximo de 2 

coordenadores, sendo que pelo menos um dos proponentes seja mestre; 
c) Cada professor poderá participar como proponente de somente 1 simpósio, oficina 

ou minicurso; 
d) As propostas de simpósios, oficinas e minicursos devem ser submetidas 

exclusivamente ao link: https://forms.gle/KXfsRwQRa4z1F9567 até o dia 02/07/2021. 
e) Resumo (de 200 a 250 palavras, sem espaços) que explicite a proposta geral de 

discussão. 
f) Palavras-chave: de 3 a 5 palavras, separadas por ponto e vírgula. 
 

DATAS IMPORTANTES 
 

• Submissão de proposta de simpósios, oficinas e minicursos: até 02/07/2021. 
• Divulgação de simpósios, oficinas e minicursos aprovados: até 12/07/2021. 
• Inscrição como comunicador e envio de proposta de comunicação oral para 

simpósios/eixos temáticos: até 15/08/2021. 
• Envio da carta de aceite das propostas de comunicação aprovadas: até 

10/09/2021. 
• Inscrição para minicursos e oficinas: 01/09/2021 a 17/09/2021 (30 vagas) 
• Inscrição para ouvinte: até 05/10/2021 
• Envio de trabalhos completos para publicação em anais: até 31/10/2021. 

 

 
 

Em breve todas as informações serão disponibilizadas no site do evento: 
www.seminarioletrascpaq.ufms.br  

Dúvidas ou informações? Nos escreva: seminarioselliaq@gmail.com    
 
 
 
 
 
 
 
 


