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APRESENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

EVENTO: 

XIV EREL – ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS – NORTE 

PERÍODO 

15 a 17 de abril de 2013 

LOCAL: 

Instituto de Natureza e Cultura (INC-BC/UFAM) 

Campus do Alto Solimões 

Rua 1º de maio s/n – Bairro Colônia 

CEP: 69630000 

PARTICIPANTES PREVISTOS: 

 300 estudantes 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

 Sub-comissões 

1.  Comissão de Finanças 

2.  Comissão de Comunicação e Divulgação 

3. Comissão de Cultura 

4. Comissão Político-acadêmica 

5. Comissão de Estrutura 

6. Comissão de Certificação 

7. Comissão de Inscrição 

8. Comissão de Saúde 

9. Comissão de Patrocínios 

 

REALIZAÇÂO 

 

 Comissão Organizadora – EREL 2013. 

 Centro Acadêmico de Letras do INC-BC/UFAM – CACLET 

 Executiva Nacional de Estudantes de Letras – EXNEL 

 

 

APOIO 

 

 Colegiado de Letras 

 Hotel Benjamin 

 Drogaria Saúde. 
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APRESENTAÇÃO 

O XIV Encontro Regional de Estudantes de Letras do Norte propõe um olhar e um 

diálogo para as novas produções acadêmicas e culturais, estimulando aqueles que 

desejam se iniciar, ou já se arriscam, nos campos interdisciplinares da Linguagem, seja 

para criação artística ou estudo. O tema deste evento privilegiará a contribuição da 

Linguagem na construção das expressões culturais na contemporaneidade, considerando 

as várias hipóteses levantadas quanto ao seu conceito e uso, em largos anos de estudos 

literários e linguísticos. 

A velocidade das transformações engendradas pelo avanço tecnológico dos últimos dois 

séculos e os dilemas humanos por ele acarretados abrem a urgente necessidade de rever 

o desenvolvimento da linguagem em suas variadas dimensões, sejam elas literárias, 

comerciais, performáticas, musicais, etc. Desse modo, poderá ela – a Linguagem – não 

apenas ser influenciada pelo fluxo contínuo das mudanças, mas também ser 

transformadora e um grande meio de transgressão. Por isso, o mundo contemporâneo, 

com seus paradoxos e questões filosóficas, será matéria-prima de destaque em nossas 

discussões neste evento. 

Uma vez que as universidades têm suas responsabilidades com a sociedade, os 

estudantes se dispõem com este evento a cumprir algumas delas. Com isso nos 

referimos ao amadurecimento da consciência política dos envolvidos, por meio de 

questionamentos e reflexões, buscando novas formas de mobilização estudantil. Não se 

pode passar sem críticas à atual conjuntura do país, nem deixar de escutar as 

dificuldades enfrentadas individualmente no dia-a-dia, para que assim possamos 

construir novas bandeiras de luta e novas metodologias. A Linguagem, mais uma vez 

como fonte da interação e da transformação social, aparece, claramente, em nossa 

proposta, como instrumento pedagógico. 

O tema proposto pelos estudantes de Letras do INC-BC/UFAM, portanto, pretende 

atingir várias áreas das Humanidades, convocando a um diálogo ativo sobre as 

problemáticas que permeiam a atualidade do engajamento e da participação social. É 

dessa forma que os conflitos políticos e sociais, juntamente com as manifestações 

populares, ganham espaço para revisão e debates nas mesas, oficinas e GD’s do evento 

– levando em conta que a Universidade como um todo deve estar cada vez mais 

próxima da sociedade que a cerca, numa relação direta. 

JUSTIFICATIVA 

Quais motivações podem exigir a organização de um evento como este? A discussão 

das políticas, das teorias e das realidades encontradas pelos estudantes no curso de 

Letras e as implicações de todas essas vivências auxiliam no entendimento da atual 

situação – tanto na Universidade quanto no âmbito profissional – e possibilita, também, 

maior mobilização para serem coerentes com seu objeto de estudo: a Linguagem, que 

está sempre a ser revista, transformada e, mais uma vez, percebida como 

transformadora. 
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Os estudos da Língua, da Linguística, da Linguagem, da Comunicação, da Literatura e 

da Tradução das Artes, no século XXI, ascendem cada vez mais. Seu crescimento não 

anulará nem ocupará o lugar dos clássicos de outras eras, até porque essa 

“responsabilidade” já não deve constar entre as preocupações dos autores atuais, mas, 

sim, a interlocução entre o que é e já foi produzido. No entanto, apesar disso, novos 

trabalhos surgem, muitas vezes sem a devida atenção. Há, dessa forma, a necessidade de 

se valorizar, incentivar e criticar o que é novo, produções tímidas espalhadas pelo país, 

sem intercâmbio. Portanto, nossa preocupação toma um rumo mais afinado com a busca 

por uma nova responsabilidade ética, que precisa ganhar espaço, visibilidade e 

interação: o valor à diversidade de produções. 

O papel sócio-político deste evento vem ligado à necessidade de se promoverem 

estratégias que estimulem os estudantes para que observem o mundo circundante e, com 

isso, possam exercer atividades mais transformadoras e inclusivas em suas realidades 

sociais. Por conseguinte, temos também compreendida entre nossas preocupações a 

integração da universidade com a comunidade, por isso propomos um evento que possa 

viabilizar maior participação estudantil local e regional no contexto global, a partir da 

reflexão sobre novas formas de alterar a realidade política e social, formas inseridas no 

processo educacional. Assim, contribuiremos para a crítica contínua da nossa formação 

profissional e para a ocorrência de reformas mais concretas na Educação, ao mesmo 

tempo em que fortaleceremos uma comunidade político-organizacional cada vez mais 

heterogênea. 

A indicação da universidade-sede surgiu na Plenária final da última edição do evento, 

realizada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 2012. Foi uma decisão 

unânime, considerando a rotatividade dos Estados convocados a sediarem anualmente, e 

ainda, a necessidade de maior interação entre a UFES e as demais universidades do 

Norte. A mobilização estudantil para a realização do encontro congregou várias 

universidades, em âmbito regional, para que fosse possível no Amazonas e tornar-se 

palco de intercâmbios culturais e acadêmicos cada vez mais ativos. 

O XIV EREL do Norte retomará os debates e resoluções pendentes da edição anterior 

(na UFPA - 2009), uma vez que as grandes questões ali elencadas - a estruturação 

curricular dos estudantes de Letras, a prática docente, as opressões quanto ao gênero, 

cor e sexualidade - devem sempre ser reconstruídas e redimensionadas. É, portanto, a 

necessidade de dialogar que motiva o evento, buscando mais uma vez a incessante 

Descoberta. 

OBJETIVOS 

Geral 

● Realizar o XIV Encontro Regional dos Estudantes de Letras da região Norte, no 

Instituto de Natureza e Cultura – INC-BC. 
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* Promover um espaço para discussões sobre as políticas, teorias e realidades 

encontradas pelos estudantes no Curso de Letras e as implicações de todas essas 

vivências que auxiliam no entendimento da atual situação – tanto na Universidade 

quanto no âmbito profissional – e possibilita, também, maior mobilização para serem 

coerentes com seu objeto de estudo: a Linguagem, que está sempre a ser revista, 

transformada e, mais uma vez, percebida como transformadora. 

Específicos 

● Estimular e dinamizar um ambiente de interação entre os estudantes e egressos da 

área da Linguagem, no âmbito regional. 

● Implementar estratégias que promovam a inclusão social e combatam as opressões no 

que concerne ao universo do curso de Letras. 

● Expor e fomentar a produção artística e científica da contemporaneidade, valorizando 

e incentivando os novos projetos. 

● Instigar debates em torno de questões políticas e sociais da atual conjuntura e também 

quanto ao profissional de Letras no mercado de trabalho. 

● Promover a interdisciplinaridade entre as áreas de Artes, Língua, Literatura, 

Tradução, Educação e afins. 

● Incentivar as diversas produções acadêmicas e culturais, através de exposições, 

saraus, performances, contação de histórias e demais formas de expressões acadêmico-

científicas e cultural-artísticas. 

● Pensar e promover as setes bandeiras de luta da EXNEL: 1) Contra a expansão sem 

qualidade das universidades, contra as políticas do REUNI que hoje representam essa 

expansão. 2. Por maior investimento para as políticas de Assistência Estudantil dentro 

das Universidades. (Casas de Estudante, Restaurante Universitário, Creche 

Universitário). 3. Pela melhoria das condições dos estágios. 4. Contra a criminalização 

dos Movimentos Sociais. 5. Pela Autonomia da Universidade. 6. No Combate às 

opressões. Pela criminalização da homofobia, machismo e racismo. 7. Pelo respeito às 

variantes linguísticas do Brasil. 

● Incentivar o intercâmbio sociocultural e a confraternização entre os congressistas. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Formada por 12 alunos, os quais se responsabilizam por administrar os serviços de cada 

subcomissão; e por dois professores responsáveis: 

 Coordenador do EREL NORTE 2013: Discente Humberto Pinha Ahuanari, 

Executivo de Comunicação da Região Norte. ExNEL. Gestão 2012 - 2013 

 Emmanuelle Mourão de Souza Coordenadora Regional Norte – Gestão 2012-
2013 
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  Professora Colaboradora: Marcilene da Silva Nascimento Cavalcante 

 

Subcomissão Político-acadêmica: Cuidará dos assuntos científicos pertinentes ao 

evento. Responsabilizar-se-á pelos convidados para palestrar, pelos trabalhos enviados 

para as comunicações, pelos Grupos de Discussão (GDs) pelos materiais didáticos 

necessários aos participantes e aos ouvintes e pelos certificados de todos. 

Responsáveis: 

 Professora Ligíane Pessoa dos Santos Bonifácio. 

 Professor Juan Emílio Gárcia Torres  

 Ana Kerly dos Reis Cobos- 21006806 

Subcomissão de Comunicação e Divulgação: Responsável pela divulgação do evento, 

durante os meses que o precederem. 

Responsáveis: 

  Edilani Ribeiro de Oliveira – INC-BC/UFAM – 21108906 

  Danielle Marques Gomes- UEAP – Amapá 2010100817 

 Amanda Galdino da Silva- UFAM/MANAUS - 21100847  

  Izabelly Reis Loureiro- UFPA – Belém 11119001201 

 Jeane da Silva Gomes – INC-BC/UFAM –  

 Érica Reis – UFPA/Belém 

Subcomissão de Cultura: Responsável pela organização das atividades feitas para 

entretenimento dos participantes. 

Responsáveis: 

 Maria José Borges da Costa – INC-BC/UFAM – 

 João Bosco Martins D´Ávila – INC-BC/UFAM 

 Roodney Almeida Rios – INC-BC/UFAM 

Subcomissão de Finanças: Tem a tarefa de arrecadar fundos para a realização do XIV 

EREL, controlar os gastos e prestar contas do serviço feito ao longo do preparo. 

Responsável: 

 Alcimara da Silva Oliveira – INC-BC/UFAM - 21202929 

 

Subcomissão de Estruturas: Cuidará de toda a estrutura física que o evento demandar: 

salas para os GDs, comunicações, mesas-redondas, locais para festas, para o 

credenciamento e para o alojamento. Também é responsável por providenciar as 

refeições e um ambiente para serem feitas. 



7 
 

Responsáveis: 

  Liliane Ruiz dos Santos - INC-BC/UFAM  

 

 

Subcomissão de Inscrições: Cuidará da todas as inscrições dos participantes  

Responsáveis: 

 Marilene Tomé Mendes - INC-BC/UFAM -  

 Clara Eliana Macedo Naro  - INC-BC/UFAM -  

 

As monitorias estão sob responsabilidade da subcomissão de Estruturas. No mês que 

precede o Evento, será feita uma chamada geral e uma posterior capacitação dos alunos 

de Letras que desejarem trabalhar na monitoria do encontro. O limite é de 20 monitores, 

os quais serão divididos por funções, dentre elas: 

; 

 

-redondas, GDs, oficinas e minicursos 

(manusear datashows, microfones, distribuir água); 

 

es; 

 

 

 

PÚBLICO 

● Público alvo: Estudantes e egressos do curso de Letras, Linguística, Estudos 

Literários e áreas afins. 

● Público estimado: 300 pessoas, dentre as quais, 100 poderão ficar alojadas. O controle 

será feito por meio das inscrições online. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Acadêmicas: Haverá a realização de minicursos, oficinas, mesas-redondas, 

comunicações, grupos de discussões (GDs), entre outras atividades, cujo intuito é afluir 

para o eixo principal, ou seja, promover um diálogo entre os diversos campos 

disciplinares que envolvem a Linguagem, a fim de aprofundar quem já se aventura nos 
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estudos científicos e de estimular os que ainda não estão inseridos no contexto 

acadêmico. 

Culturais: Serão desenvolvidas atividades que reflitam as manifestações culturais e 

artísticas do Brasil, e que, de alguma forma, se relacionem com as ideias cultivadas nos 

campos de estudo da Linguagem na contemporaneidade. Dentre essas atividades, 

contamos com saraus, exposições fotográficas, oficinas de música, e roda de diálogo 

com escritores Benjaminenses. 

Políticas: Serão discutidos assuntos acerca da conjuntura sociopolítica contemporânea 

do Brasil, bem como a sua interferência na Universidade e no processo de formação do 

estudante de Letras. 

ESTRUTURA DO EVENTO 

● Comunicações: espera-se que possam ser realizadas em 7 salas do INC, e na Escola 

Estadual Imaculada Conceição.  

 

● Conferências: foram reservados os auditórios do INC-BC e da E.E. Imaculada 

Conceição, para conferência de abertura e mesas-redondas e Plenária Final. 

● Eventos culturais: diversificados com propostas de 2 saraus (um a ser realizado no 

auditório do INC e o outro na E.E.I.C) e festas temáticas, que esperamos realizar no 

Hall do INC. 

● Segurança: o evento será monitorado por 10 seguranças, a serem solicitados pela 

EXNEL, que mediará contato com o setor competente pelo serviço. 

● Limpeza: a Exnel Norte mediará contato com o setor competente pelo serviço 

especializada que mande funcionários para a higienização diária dos banheiros. A 

Comissão Organizadora se responsabiliza pela limpeza dos demais espaços utilizados. 

● Banheiros: os encontristas poderão utilizar os banheiros do INC-BC. 

● Restaurante: foi reservado o espaço do Centro de Recreação do Hotel Benjamin para a 

realização das refeições, e os estudantes se alimentarão com marmitex providenciados 

pela CO, com o custo unitário de R$ 6.00. 

● Credenciamento: as delegações farão seu credenciamento no corredor do INC prédio 

Velho e no hall do prédio 1. Para facilitar os trabalhos, as inscrições serão feitas 

anteriormente pela Internet, e o pagamento em forma de depósito bancário. 

● Alojamentos e chuveiros: espera-se que os visitantes que solicitarem alojamento (no 

máximo 200) no Hotel Benjamin, que serão alugados. 
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CRONOGRAMA 

Segunda (15/04)                 Terça (16/04)                                Quarta (17/4)  

8h - 9h                                    8h – 9h                                          8h – 9h 

Café da Manhã                   Café da Manhã                            Café da Manhã 

9h - 10h30                             9h - 10h30                                     9h - 10h30 

Credenciamento                     Linguagem                                  Comunicações 

10h30 - 12h                             10h30 - 12h                                    10h30 - 12h 

 Mesa Redonda             Roda de Diálogo (EXNEL)                     Plenária Final 

12h - 13h30                           12h - 13h30                                     12h - 13h30 

Almoço                                     Almoço                                                      Almoço 

14h - 16h                                 14h - 16h                                            14h - 16h 

GDs                                              GDs                                               LIVRE 

16h – 18h                                  16h - 18h                                      16h – 18h 

Plenária Inicial e                       Oficinas e                                       Oficinas e 

Conferência de Abertura          Minicursos                                        Minicursos 

 

18h – 20h                                18h – 20h                                            18h – 20h 

 

Janta                                              Janta                                                 Janta 

 

20h – 22h                                    20h – 22h                                        20h – 22h 

 

Cultural                                            Cultural                                        Cultural 

 

 

RECURSOS 

A Comissão Organizadora esclarece que os valores abaixo são uma previsão de gastos 

baseada nas últimas edições de Encontros de Letras, cujos orçamentos foram cotado 

com previsão para 300 (Trezentas) pessoas. 
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ANEXOS:  

 

REGIMENTO INTERNO 

O XIV Encontro Regional dos Estudantes de Letras – EREL NORTE 2013 é um fórum 

dirigido e organizado por uma comissão constituída especialmente para este fim, 

conforme os termos do estatuto da ExNEL art. 23. Comporão a comissão organizadora 

os membros da ExNEL e alunos do departamento de Letras da UFES. Esta comissão 

terá como atribuições: 

● Organizar e garantir o funcionamento estrutural do XIV EREL NORTE 2013; 

● Coordenar, implementar e deliberar sobre questões referentes ao fórum, inclusive 

financeira. 

Poderão participar do encontro quaisquer estudantes e profissionais de áreas afins. 

Os participantes terão como direito: 

I. Receber kits contendo: pasta do encontro; bloco de anotações, caderno de textos com 

programação, crachá, caneta; 

II. Receber todos os tickets, ou outro comprovante de alimentação, no ato do 

credenciamento (para aqueles que fizeram inscrição com alimentação); 

III. Alojar-se em um espaço arejado, limpo e seguro; 

IV. Participar dos minicursos, palestras, oficinas, sessões de comunicações e outras 

atividades, sem nenhum ônus adicional; 

V. Ter direito à infraestrutura adequada no encontro, contando com limpeza e 

segurança; 

VI. Manifestar sua opinião através de propostas nos GDs, com direito a voz e voto, 

mediante apresentação de crachá, seguindo a ordem estabelecida; 

VII. Manifestar a sua opinião através de propostas nas plenárias estaduais e final, com 

direito a voz e voto, mediante apresentação de crachá, seguindo a ordem estabelecida. 

Os participantes terão como deveres: 

I. Zelar pelas estruturas do Instituto de Natureza e Cultura e da Escola Estadual 

Imaculada Conceição e pelos espaços utilizados pela Comissão Organizadora – C.O. 

como integrante do XIV EREL NORTE 2013; 

II. Credenciar-se mediante apresentação do comprovante de depósito original; 
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III. Utilizar obrigatoriamente a credencial para entrada e trânsito no campus e nas 

dependências utilizadas pelo XIV EREL, sendo passível de não poder permanecer nas 

dependências dos espaços citados sem a mesma. 

A perda credencial implicará no pagamento de 50% da inscrição completa vigente. 

Todo participante terá que assinar um termo de compromisso para preservação do 

espaço físico da Universidade e pela sua inteira responsabilidade pelo uso de bebidas 

alcoólicas, de entorpecentes e por sua saída do campus durante o encontro, exceto 

quando for previsto na programação (noite cultural fora do campus ou passeio 

programado pela Comissão Organizadora), quando fizer sua inscrição pela internet ou 

no dia do credenciamento. 

Os casos omissos neste regimento serão definidos pela Comissão Organizadora do XIV 

EREL/NORTE – 2013. 

 

CONTATOS 

* Humberto Pinha Ahuanari 

(97) 91717613 

abacaxibc@hotmail.com 

 Emmanuelle Mourão de Souza 

emmanuellemourao@gmail.com 

 14erelnorte2013@gmail.com 

 Erelnorte2013@hotmail.com 

 Izabelly Reis Loureiro- UFPA – Belém 

izabellyloureiro@hotmail.com 

 Érica Reis - UFPA – Belém 

erica.reis@ilc.ufpa.br 

 

 

mailto:abacaxibc@hotmail.com
mailto:emmanuellemourao@gmail.com
mailto:14erelnorte2013@gmail.com
mailto:Erelnorte2013@hotmail.com
mailto:izabellyloureiro@hotmail.com
mailto:erica.reis@ilc.ufpa.br
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Inscrições 
XIV EREL NORTE 

14erelnorte2013@gmail.com 

   
  

 

 

OBS:. 

Mais 

informações no e-mail:  

abacaxibc@hotmail.com 

 

 

 

Datas de 
Inscrições 

01 FEVEREIRO A 
20 MARÇO 

PÚBLICO 
GERAL 

R$ 30,00 

mailto:abacaxibc@hotmail.com
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Submissão de Trabalho do XIV EREL NORTE 2013 –AMAZONAS 

Estão abertas as submissões de trabalhos nas formas de Comunicação Oral, 
Banner (resumo) e artístico-cultural de 01/02 ao dia 20/03/2013. 
 
Os trabalhos enviados deverão estar no formato PDF para resumo e 
Comunicação oral.  
 
Os modelos de trabalhos para submissão estão disponíveis em anexo. 
 
Cada autor poderá enviar até 2 (dois) trabalhos como primeiro autor. 

Serão aceitos trabalhos com o tema principal: DIALOGOS, LINGUAGENS, 

COMUNICAÇÃO E CULTURAS. 

           com os subgrupos: 
 
Grupos de trabalho 
 
 
EIXOS TEMÁTICOS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE SIMPÓSIOS 
 
    Fonética e Fonologia 
    Morfologia 
    Sintaxe 
    Semântica Pragmática 
    Sociolinguística e Dialetologia 
    Linguística Histórica 
    Análise do discurso 
    Linguística e cognição 
    Psicolinguística 
    Aquisição e ensino de língua materna 
    Aquisição e ensino de línguas adicionais 
    Linguística Aplicada 
    Linguística do texto 
    Semiótica 
    Gêneros textuais 
    Letramentos 
    Leitura e Escrita 
    Língua, linguagens e culturas populares 
    Tradições discursivas 
    História da Literatura 
    Ensino de Literatura 
    Ensino e Aprendizagem 
    Literatura e Resistência 
    Estudos Culturais 
    Literatura Comparada 
    Literatura e Tradução 
    Literatura e outras artes 
    Literatura feminina 
    Literatura infantil e juvenil 
    Crítica literária 
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Exposição de trabalhos artísticos que tenham a ver com as temáticas 
referentes ao tema central nas diversas modalidades (musicas, desenhos, 
livros, teatros, etc.) quais deverão ser submetidos para passar por aprovação 
previa da comissão organizadora no pólo de Benjamin Constant -  Amazonas 
(resumo simples no máximo quinhentas palavras)  
 
   
Os resumos aceitos serão apresentados na forma de Banner ou 
Comunicação Oral. 
 
Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
 

1. Enquadramento no tema do evento e nos grupos de trabalhos – Os 
trabalhos deverão ser pertinentes à temática do XIV EREL NORTE 2013 
conforme explicitado anteriormente. 

2.  Qualidade do trabalho: 
a) Explicitação dos objetivos; 
b) Explicitação do referencial teórico; 
c ) Explicitação da metodologia utilizada; 
d) Explicitação dos resultados; 
e) Conclusões coerentes com os objetivos e resultados; 
g) Clareza de linguagem e coerência do texto; 
 
Ao final da avaliação, será claramente informado no e-mail do autor que 
submeteu o trabalho se o mesmo foi aceito ou recusado. 

 

 

DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 
 
 4.1 Os resumos deverão obedecer à seguinte formatação e limitação de caracteres: 
 
4.1.1 Deverão conter o mínimo de 200 e o máximo de 400 caracteres; 
 
4.1.2 O título deve ser formatado em: Times New Roman ou Arial; fonte 12 em negrito; centralizado; letras maiúsculas 
(caixa alta); espaçamento simples; 
 
4.1.3 O eixo temático ao qual o trabalho está vinculado: Times New Roman ou Arial, tamanho 11 sem negrito, alinhado à 
esquerda. 
 
4.1.4 O corpo do resumo deve ser formatado em: Times New Roman ou Arial; fonte 12 em texto normal; justificado, 
espaçamento de 1,5. 
 
4.1.5 Os participantes inscritos no evento poderão submeter apenas 2 (dois) trabalhos como primeiro autor e até 2 (dois) 
como co-autor, sendo que ambos os submetentes deverão ter o nome identificado no resumo. 
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4.1.6 O trabalho deverá conter no máximo 3 (três) autores, salvo os trabalhos culturais que não terão número específico 
de autores/apresentadores. Porém, terá que ser justificada a presença desse número no resumo/realise. 
 
4.2 Os resumos que ultrapassarem os limites especificados ou que forem enviados em formato diferente do solicitado 
não serão apreciados. 
 
4.3 Os interessados em apresentar trabalhos culturais que envolvam exibição de música, dança ou qualquer outro tipo de 
intervenção, devem anexar um arquivo de vídeo ou áudio à ficha de inscrição (YouTube e site de áudio). 
 
4.4 O recebimento do resumo será confirmado mediante e-mail enviado aos submetentes. 
 
5. DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 
 
5.1 A seleção dos Trabalhos será realizada pelas Comissões Acadêmica e Cultural do XIV EREL. 
 
5.2 Será critério para aprovação o correto preenchimento da Ficha de Inscrição de Trabalho e submissão do mesmo às 
normas para apresentação solicitadas neste edital. 
 
5.3 A divulgação oficial dos resultados dos trabalhos aprovados será realizada no dia 21/03/2013 e a carta de aceite será 
enviada por e-mail até o dia 28/03/2013. 
 
5.4 Os Trabalhos devem ser inscritos impreterivelmente até o dia 20/03/2013. 
 
5.5 O Certificado de Apresentação será entregue somente para os autores e co-autores que comparecerem e 
apresentarem trabalho. 
 
6. CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
 
01/02/2013 
Divulgação do edital 
 
01/02/2013 a 20/03/2013 
Inscrição de Trabalhos 
 
21/03/2013 
Divulgação dos Trabalhos aprovados 

Valor das inscrições: R$ 30,00 

Depositar na conta do Núcleo de Estudos Estratégicos  Pan-Amazônicos (NEEPA) 

Banco do Brasil 

Agência:0774-9 

Conta: 26.437-7 

(Fdo) 

                  HUMBERTO PINHA AHUANARI 

EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO DA REGIÃO NORTE 

             EXNEL - EXECUTIVA NACIONAL / AM 
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XIV ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS 

EREL NORTE 2013

15 a 17 de abril de 2013
INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA – CAMPUS DO ALTO SOLIMÕES

Benjamin Constant - Amazonas
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XIV ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE LETRAS – EREL NORTE 2013 - AMAZONAS 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo: 
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TABELA DE PREÇOS 

 HOTEL BENJAMIN CONSTANT 

Apartamentos c/ar-condicionado, frigobar, televisão e café da manhã. 

Instituição/Empresa: 

Formação acadêmica:  

Área de atuação: 

Categoria 

(  )Aluno de graduação  (  )Aluno de pós-graduação  (  )Profissional   (  )outros 

Endereço para correspondência:  

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Telefone: Celular:  Fax: 

e-mail: 

Apresentação de Trabalho 

(   )sim      (   )Não 

Titulo do Trabalho 1: 

(   )Oral     (   )pôster    (    )Artístico – Cultural 

Indique o grupo de trabalho: 

Titulo do Trabalho 2: 

(   )Oral     (   )pôster    (    )Artístico – Cultural 

Indique o grupo de trabalho: 

Autor do trabalho 1: 

Nacionalidade: 

e-mail:  

Co-autor do trabalho1: 

Nacionalidade: 

E-mail : 

Autor do trabalho 2: 

Nacionalidade: 

e-mail: 

Co-autor do trabalho2: 

Nacionalidade: 

E-mail : 
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1 Pessoa     R$  65.00 

2 Pessoas   R$  85,00 

3 Pessoas   R$100,00 

4 Pessoas   R$120,00 

Apartamento com ar-condicionado, frigobar, TV e café da manhã 1º 

andar. 

1 Pessoa    R$   50,00 

2 Pessoas  R$   75,00 

3 Pessoas  R$   90,00 

4 Pessoas  R$ 110,00 

 

Apartamento com ar-condicionado, TV e café da manhã. 

1 Pessoa     R$  45,00 

2 Pessoas    R$  60,00 

3 Pessoas    R$  79,00 

4 Pessoas    R$ 100,00 

Apartamento simples – ventilador, TV e café da manhã. 

1 Pessoa    R$ 35,00 

2 Pessoas  R$ 50,00 

3 Pessoas  R$ 65,00 

 


