
 

 

 

9º Seminário Nacional e 3º Seminário Internacional de Língua e Literatura  

INTERSEÇÕES: O (IN) COMUM DAS DIFERENÇAS 

Data: 04, 05 e 06 de outubro de 2022 

 

1ª. Circular 

 

m pouco de história 

 

O 9º Seminário Nacional e 3º Seminário Internacional de Língua e Literatura – Interseções: 

o (In)Comum das Diferenças é um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Letras 

da Universidade de Passo Fundo.  

Em 2004, o Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) e o curso de Letras da 

Universidade de Passo Fundo (UPF) realizaram o I Seminário Nacional de Língua e Literatura. Com o 

objetivo de promover a pesquisa científica nas áreas de estudos linguísticos e literários e de integrar 

profissionais e estudantes, diversas edições do evento foram produzidas (2004, 2008, 2010, 2012, 

2014, 2016, 2018 e 2021).  

A partir da edição de 2018, o evento passou a agregar dois importantes seminários 

realizados há mais de uma década pelo curso de graduação em Letras: o Seminário de Ensino de 

Línguas Estrangeiras (SELES) e o Seminário de Ensino de Língua Materna (SELM). Tal ação, além de 

potencializar dois eventos bienais que, tradicionalmente, aconteciam no mês de outubro, ampliou 

sua abrangência, passando a contar com a participação de conferencistas, painelistas e palestrantes 

provenientes de instituições estrangeiras e com produção científica e atuação acadêmica 

reconhecida internacionalmente. 

Em 2021, devido à pandemia da Covid-19, o evento ocorreu de forma totalmente on-line 

com o tema "Conversas remotas". Entre as edições mais recentes, os temas abordados foram Cultura 

e Identidade, em 2016, e Teoria e Ensino: Vozes, Linguagens, Contexto, em 2018. Mais de 650 

trabalhos já foram publicados nos diversos Anais deste consolidado evento, que promove o encontro 

entre pesquisadores bastante diversos em suas perspectivas, interesses e linhas teóricas. 

 

 evento em 2022 

 

Entre docentes da USP à Universidade do Minho, de Santiago de Compostela à 

Universidade de Cornell, a edição de 2022 contará com pontos de vista sobre as ciências da 

linguagem advindos de horizontes culturais e sócio históricos bem diferentes. Em um evento que 

pretende não apenas celebrar, mas discutir as diferenças sob a luz da interseccionalidade e sua 

relação com a linguística e a literatura, compor uma comissão científica e um corpo de palestrantes 

multifacetado parece um ponto de partida natural. Esperamos, dessa forma, que o público possa 

também se beneficiar dessa multiplicidade de vozes que se farão presentes nas telas hospedadas 
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pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo, recuperando parte do 

espírito que tornou inesquecíveis as Jornadas Literárias promovidas pela instituição. 

 O 9º Seminário Nacional e 3º Seminário Internacional de Língua e Literatura - Interseções: 

o (in)comum das diferenças ocorrerá  na modalidade híbrida, nos dias  04, 05, e 06 de outubro de 

2022.  

O evento tem como objetivo promover pesquisas científicas e diálogos nas áreas dos 

estudos linguísticos e literários sob a luz da interseccionalidade, abordagem de análise que considera 

os diferentes componentes identitários (de classe, de gênero, de etnia etc.) para a constituição das 

experiências humanas.  

O tema desta edição se justifica em sua urgência na tentativa de explicar as fraturas 

ideológicas e socioculturais que atravessam os discursos em sociedade. A celebrada abreviação das 

distâncias em razão das recentes revoluções digitais é transpassada e posta em xeque pelo 

distanciamento físico tornado evidente com a pandemia da COVID-19; esse misto de proximidade e 

afastamento, ao contrário de abrandar as diferenças entre grupos e entre indivíduos, parece apenas 

acentuá-las. Diante desse quadro, torna-se imperativo um recorte teórico e analítico que enfatize 

essas diferenças na tentativa de compreender a composição identitária do sujeito e sua relação com 

a linguagem. Para tanto, as interações e interseções que o evento proporcionará visam ao 

(re)conhecimento do processo de tensão entre indivíduo e diferentes grupos e tribos que compõem 

nossa complexa malha social. 

A programação (provisória) contará com atividades presenciais, mas também com 

transmissão on-line síncrona. 

 

rogramação 

 

 

Dia 04 de outubro - Manhã 

Janelas de debate 

8h30 min - Notícias hipertextuais e redes sociais  

Profa. Dra. Maria Eduarda Giering (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) 

Prof. Dr. José Gaston Hilgert (Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP)   

10h30 min - Literatura para jovens, leitura para todos 

Prof. Dr. Fernando Azevedo (Universidade do Minho - Portugal)  

Profa. Dra. Zila Letícia Pereira Rêgo (Universidade Federal do Pampa- RS)  

19h - Simpósios e comunicações orais 

Dia 04 de outubro - Tarde 

14h - Conferência de abertura: Gêneros de texto e ensino de línguas 

Prof. Dr. Joaquim Dolz (University of Geneva - Suíça)  

19h - Simpósios e comunicações orais 

 

Dia 05 de outubro - Manhã 

Janelas de debate 

8h30min: Literatura brasileira e contemporaneidade: quem fala e de onde diz? 

Profa. Dra. Tânia Ramos  (Universidade Federal de Santa Catarina)   
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Profa. Dra. Maria del Carmen Villarino (Universidade de Santiago de Compostela - Espanha)  

10h30min: Objetos editoriais e subjetividade em gêneros discursivos orais 

Profa. Dra. Luciana Salgado (Universidade Federal de São Carlos- SP)  

Prof. Dr. Pedro Farias Francelino (Universidade Federal da Paraíba) 

Dia 05 de outubro - Tarde 

14h - Conferência: A suspensão da crença (mesmo a crença nos fantasmas) 

Prof. Dr. e escritor Gustavo Bernardo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

19h - Simpósios e comunicações orais 

 

Dia 06 de outubro - Manhã 

Janelas de debate 

8h30min: Mulher e mulher: racismo, sexismo e outros “ismos” 

Profa. Dra. Ana Paula El-Jaick (Universidade Federal de Juiz de Fora-MG) 

Profa. Dra. Fernanda Miranda (Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará)  

10h 30min:Ensino de português para falantes de outros idiomas: o (in)comum das diferenças 

Profa. Dra.  Ana Beatriz Barbosa de Souza (Universidade Federal de Goiás )  

Profa. Dra. Denise Maria Osborne (Cornell University- EUA) 

Dia 06 de outubro - Tarde 

14h - Conferência: A leitura no mundo contemporâneo: subjetividades intervalares 

Prof. Dr. Claudemir Belintane (Universidade de São Paulo) 

19h - Simpósios e comunicações orais 

 

Em breve, mais informações serão disponibilizadas no site:  

https://www.upf.br/seminariolingualiteratura (em atualização).  

 

Considerando a recente liberação da realização de eventos presenciais, informamos que 

algumas Conferências e as Janelas de Debate ocorrerão presencialmente, no entanto  a programação 

contará com transmissão on-line síncrona para aquelas(es) que estarão em modo remoto.  Simpósios 

temáticos ocorrerão apenas na modalidade remota. 

 

hamada para Simpósios Temáticos 

 

 

As inscrições para submissão de resumos de Simpósios Temáticos estão abertas e podem 

ser feitas até o dia 15 de junho de 2022. Os resumos de submissão de Simpósios Temáticos deverão 

ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: seminario.ppgl@upf.br 

Pedimos gentileza de, no espaço referente a assunto, informar o eixo temático em que o 

simpósio se inclui: 

1. Ensino de Língua Portuguesa 

2. Linguística 

3. Literatura 

4. Ensino de Línguas estrangeiras/adicionais 

5. Leitura e Literatura 
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As propostas devem conter: a) título; b) nome dos coordenadores com instituição de origem 

(máximo três de pelo menos duas instituições diferentes) e resumo (200 a 300 palavras). 

As propostas aceitas serão comunicadas, por e-mail, até dia 20 de junho. 

Os proponentes serão responsáveis pela coordenação do respectivo Simpósio e terão as 

seguintes atribuições:  receber, avaliar, selecionar e divulgar os trabalhos recebidos; comunicar aos 

proponentes os trabalhos aceitos até a data limite 20/8; estabelecer o planejamento quanto à 

programação das apresentações e coordenação das atividades programadas no evento; 

proporcionar o tempo necessário para as apresentações e discussões dos trabalhos. 

 

alores 

R$ 100,00 (cem reais) para pagamento até dia 31 de agosto (pagamento deverá ser feito 

somente após o aceite da proposta). 

 

*Mais informações serão disponibilizadas na segunda circular. 

 

 

Comissão Organizadora 

Claudia Stumpf Toldo Oudeste  

Gisele Benck de Moraes  

Fabiane Verardi  

Luis Henrique Boaventura 

Miguel Rettenmaier 

Patrícia da Silva Valério 

 

Comissão Científica 

Ana Beatriz Barbosa de Souza (Universidade Federal de Goiás), Ana Paula El-Jaick ( Universidade Federal de Juiz de 

Fora),  Claudemir Belintane (Universidade de São Paulo), Claudia Stumpf Toldo Oudeste (Universidade de Passo 

Fundo),  Denise Maria Osborne (Cornell University),  Ernani Cesar de Freitas (Universidade de Passo Fundo),  Fernanda 

Miranda (Universidade Federal do Sul e Sudoeste do Pará), Fernando Azevedo (Universidade do Minho),  Gerson Luís 

Trombetta (Universidade de Passo Fundo), Gisele Benck de Moraes (Universidade de Passo Fundo),  Gustavo 

Bernardo Galvão Krause (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), Fabiane Verardi (Universidade de Passo Fundo), 

Ivânia Campigotto Aquino (Universidade de Passo Fundo), Joaquim Dolz (Universidade de Genebra), José Gaston 

Hilgert (Universidade Presbiteriana Mackenzie), Luciana Maria Crestani (Universidade de Passo Fundo), Luciana 

Salazar Salgado ( Universidade Federal de São Carlos), Luciane Sturm (Universidade de Passo Fundo), Luís Francisco 

Fianco Dias (Universidade de Passo Fundo), Maria del Carmen Villarino Pardo (Universidad de Santiago de 

Compostela), Maria Eduarda Giering (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), Marlete Sandra Diedrich (Universidade 

de Passo Fundo), Miguel Rettenmaier (Universidade de Passo Fundo), Patrícia da Silva Valério (Universidade de Passo 

Fundo), Pedro Farias Francelino (Universidade Federal da Paraíba), Tania Ramos (Universidade Federal de Santa 

Catarina),  Zila Letícia Pereira Rêgo (Universidade Federal do Pampa). 

 

EQUIPE DE APOIO  

Bruna Santin (mestranda PPGL) 

Helena de Moraes Fernandes (doutoranda PPGL) 

Kaian Lago (mestrando PPGL) 

Mayara Corrêa Tavares (doutoranda PPGL) 

Wesley Pinto Hoffmann (mestrando PPGL) 
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