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Em caso de inscrição com comunicação individual, coloque o título da mesma, escreva um resumo com 150 

a 200 palavras, o nome do autor, a Instituição a qual pertence e três palavras-chave no espaço abaixo: 
 

 

Título 
 

Autor e Instituição: 
 

Resumo: 
 
 
Palavras-Chave: 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM LETRAS 
CENTRO ACADÊMICO DE LETRAS FONTES IBIAPINA 

IV SEMANA DE LETRAS-LINGUÍSTICA E LITERATURA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS DE ENSINO 
 

NOME: 

CPF: 

E-MAIL: 

TELEFONE: 

OUVINTE = R$ 20,00 (   ) 
OUVINTE + MINICURSO = R$ 25,00 (   ) 
OUVINTE + COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL (  ) 
OUVINTE + MINICURSO + COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL = R$30,00 (   ) 
 
MINICURSO: 
 
ANÁLISE DE DISCURSO (    )     LITERATURA I (   )  LITERATURA II (   ) 
LINGUÍSTICA APLICADA (    )      LINGUÍSTICA HISTÓRICA (    ) 

DIRETOR RESPONSÁVEL: 



 Inscrição como ouvinte (23/03 a 13/05): envie este formulário junto com o comprovante de 

depósito escaneado no valor referente à modalidade de participação para o e-mail: 

semanaletrasufpi@gmail.com. O depósito deverá ser feito diretamente no caixa ou através de 

transferência bancária no Banco do Brasil, Agência 0799-4, conta poupança 25.606-4, em nome do 

titular: Thiago Manchini de Campos. Não serão aceitos comprovantes de depósitos feitos em 

envelopes. 

 Inscrição com comunicação individual (23/03 A 01/05): o procedimento será o mesmo já descrito 

acima. A diferença é que o pagamento da inscrição somente deverá ser feito após o recebimento 

da carta de aceite que ocorrerá entre os dias 04 a 08/05. Serão aceitos um trabalho por 

participante. 

 As inscrições também poderão ser efetuadas junto ao Centro Acadêmico de Letras no campus da 

UFPI Senador Helvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos/PI. Importante: Os mini cursos estão 

restritos a 25 participantes, sendo que a inscrição para estes só poderá ser efetuada junto ao 

Centro Acadêmico, por motivo de controle de participantes. 

 


