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Cada vez mais agentes, autores, editores e tradutores apontam o campus como espaço em 

que a ficção e a poesia brasileiras atuais são bem acolhidas e lidas com a merecida 

acuidade.  

Ao desempenhar esse importante papel, a universidade se firma como foco de resistência 

a uma lógica que resultou na inundação das livrarias por parte dos best-sellers 

estrangeiros e no desparecimento dos suplementos literários dos grandes jornais. 

Para pensar esse quadro, as duas manhãs do evento serão dedicadas a entrevistas públicas 

com poetas, ficcionistas, editores e críticos. A rodada de perguntas formuladas por cada 

mediador se desdobrará em debate com microfone aberto. 

À tarde, pesquisadores de diferentes instituições abordarão, com total liberdade, os mais 

variados aspectos da literatura nacional de nosso tempo. Do enfoque de um livro 

específico à análise da obra completa de determinado ficcionista ou poeta, passando por 

tematizações de cunho mais teórico, toda proposta de comunicação será bem-vinda. 
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INSCRIÇÕES 

 

Poderão inscrever-se alunos de graduação e de pós-graduação, professores e 

pesquisadores, mediante o pagamento, por meio de depósito bancário, de taxa de inscrição 

nos seguintes valores:  

a) aluno de graduação com apresentação de comunicação: R$ 40,00 (o pagamento 

deverá ser feito após aprovação do trabalho pela Comissão Organizadora);  

b) aluno de graduação sem apresentação de comunicação (ouvinte): R$ 15,00;  

c) professor, aluno de pós-graduação e pesquisador com apresentação de 

comunicação: R$ 70,00 (o pagamento deverá ser feito após aprovação do trabalho 

pela Comissão Organizadora); 

d) professor, aluno de pós-graduação e pesquisador sem apresentação de 

comunicação: R$ 30,00. 

 

 Como se inscrever:  

a) preencher a Ficha de Inscrição, disponibilizada por meio de link existente na 

Página Inicial do www.forumdeliteratura.com;  

b) uma vez tendo recebido a confirmação de que a proposta de comunicação foi 

aceita, efetuar o depósito na seguinte conta: Banco do Brasil, agência 3652-8, Conta 

de Poupança 44.167-8, variação 51 (Titular: Anélia Montechiari Pietrani, CPF 

010.818.667-99);  

c) enviar cópia do comprovante para o e-mail: fdeliteratura@gmail.com  

 

PRAZOS 

 

Os prazos para cumprimento das exigências acima são os seguintes:  

a) envio de título e resumo das comunicações para avaliação por parte da Comissão 

Organizadora: até 6/8/2017;  

b) pagamento da taxa de inscrição para os participantes cujas propostas de 

comunicação tenham sido aprovadas pela Comissão Organizadora: 14/8/2017 a 

1/9/2017;  

c) inscrições para participantes sem apresentação de comunicação (ouvintes): até 

8/9/2017.  

Será considerado como comprovante de inscrição o documento comprobatório do 

pagamento da taxa de inscrição, para todos os casos. 

mailto:fdeliteratura@gmail.com
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CERTIFICADOS 

 

Serão conferidos certificados de participação no evento a:  

a) participantes com apresentação de comunicação comprovada em lista de 

presença;  

b) participantes sem apresentação de trabalho com frequência comprovada em lista 

de presença de, no mínimo, 75% das atividades.  

 

PUBLICAÇÃO DOS MELHORES TRABALHOS 

 

Os textos resultantes das comunicações poderão ser submetidos à revista Fórum de 

Literatura Brasileira Contemporânea (www.forumdeliteratura.com), em regime de fluxo 

contínuo, com vistas a serem avaliados e, se aprovados, publicados. 

http://www.forumdeliteratura.com/

