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VII ENCONTRO TRICORDIANO DE LINGUÍSTICA E LITERATURA 

 

 

 
Seated girl– Milton Avery 

 

04 a 06 de outubro de 2017 

 

Circular 02/2017 

 

 

PROPOSTA DE CURSO OU OFICINA 

 

A comissão organizadora do VII Encontro Tricordiano de Linguística e Literatura, evento 

realizado anualmente pelo Programa de Mestrado em Letras da Universidade Vale do Rio Verde 

(UNINCOR), convida a comunidade acadêmica para a proposição de oficinas ou cursos, orientados a 

partir dos eixos temáticos seguintes: 

 

1. Poéticas da memória e da ficção 

 

2. Literatura e outras artes 

 

3. Manifestações artísticas e/ou discursivas de Minas Gerais 

 

4. Multiletramentos 

 

5. Texto e discurso 

 

6. Ensino de língua portuguesa e literaturas 
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As oficinas e os cursos poderão ser propostos pela comunidade acadêmica, tendo em vista as seguintes 

orientações:  

 

1. O proponente deverá ter título de doutorado ou estar cursando doutorado na área do evento.  

 

2. A proposta de curso ou oficina deve estar organizada em torno de um conteúdo expositivo a ser 

debatido em formato semelhante ao de uma aula, com duração de 3 horas, relacionada a um dos eixos 

temáticos do evento. 

 

3. A proposta deve ser encaminhada com os seguintes dados: 

 

- Título: 

- Ministrante:  

- Titulação: 

- Endereço de Lattes:  

- Resumo (contextualizando a proposta, de 200 a 300 palavras) 

- Palavras-chaves: (3 a 5 palavras) 

- Material utilizado: (descrição dos recursos necessários) 

- Número de participantes:  

- Eixo temático:  

- Observações que julgar necessárias: 

 

4. As oficinas e os cursos aprovados pela comissão científica do evento serão ofertados no dia 05 de 

outubro, das 09 às 12 horas.   

 

5. Os ministrantes de oficinas ou cursos terão sua inscrição paga pela instituição promotora do evento 

para apresentação de uma comunicação em GT, sujeita à aprovação do(s) respectivo(s) 

coordenador(es).  

 

Observação: As oficinas e os cursos aprovados serão realizados desde que haja o mínimo de 10 

inscritos.   

 

PRAZO PARA SUBMISSÃO DE OFICINAS E CURSOS:  

Até o dia 30 de junho de 2017. 

 

 

ENVIO DE PROPOSTA DE OFICINAS E CURSOS:  

encontro.tricordiano@unincor.edu.br 

 

mailto:encontro.tricordiano@unincor.edu.br

