Destinado a estudantes de graduação

2.ª Circular
Apresentação
O Departamento de Línguas e Literaturas Modernas e o Departamento de LEtras da Faculdade de
Humanidades e Ciências da Educação da Universidade Nacional de La Plata em coordenação com o
Departamento de Letras da Universidade Federal do Maranhão e Universidade Estadual do Maranhão
convidam estudantes de graduação de cursos afins de universidades nacionais e estrangeiras a participar do
FALE 2021 (Fórum Acadêmico de Letras e Línguas Modernas) cujo objetivo é oferecer um espaço de
intercâmbio para divulgar e discutir as pesquisas que vêm sendo feitas nas matérias da graduação. O
encontro acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro pela plataforma Zoom.
Eixos temáticos principais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Literaturas comparadas
Teoria literária e debates atuais
Literatura, memória e sociedade
Literatura, imprensa e publicações periódicas
Escrita feminina e espaços de circulação
Literatura, meios, fotografia e artes. Diálogos intermidiáticos
Espaços em trânsito, representações literárias e viagem
Literaturas nacionais
Literatura aplicada ao ensino de línguas estrangeiras
Análise do discurso
Texto, gênero e ensino
Leitura e escrita
Lingüística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras
Morfossintaxe
Sociolinguística
Fonética e fonologia
Linguagem, gênero e diversidade
Linguagem e cognição

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Estudos de tradução
Tradução literária
Tradução jurídica e econômica
Tradução científica e -técnica
Tradução e mídia
Tecnologia aplicada à tradução

Línguas de trabalho: espanhol e português
Requisitos para participar:
Ser estudante regular de graduação de Letras ou demais cursos de Línguas e Literaturas Modernas
(Tradutores, Professorados, Licenciaturas) de universidades nacionais e estrangeiras.
Envio de resumos:
As/os expositores deverão preencher o formulário de inscrição no link:
https://forms.gle/uP3mzgPmwg3URL2y5
Os resumos não deverão exceder 200 palavras e deverão contar com o aval de um/uma docente tutor.
Máximo dos autores por trabalho: 2 (dois)
Data limite para entrega de resumos: 15 de agosto
Esta atividade é gratuíta e serão entregues certificados às/aos participantes
Mail de contacto: falelaplata@gmail.com
Maiss informações sobre o evento itinerante: http://fale.anpgl.com.br/
Contamos com a sua valiosa participação.
Saudações,
Comitê Organizador.

