
   

   

1ª CIRCULAR   

    

O Grupo de Pesquisa (Multi)letramentos na escola por meio da hipermídia, 

sediado no Instituto de Estudos da Linguagem (IEL/Unicamp), comunica que estão 

abertas as inscrições para o 3º Seminário Multiletramentos, Hipermídia e Ensino, a ser 

realizado nos dias 23 e 24 de setembro de 2021, na modalidade a distância.   

O evento acontece desde 2016 e reúne pesquisadoras e pesquisadores, estudantes, 

professoras e professores interessados nas questões que envolvem os temas dos 

multiletramentos, da hipermídia e do ensino, discutindo-os sob perspectivas da 

Linguística Aplicada.    

Neste ano, o evento homenageia o centenário de Paulo Freire, incluindo em sua 

programação espaços perpassados pela produção intelectual deste grande educador 

brasileiro.    

   

Os participantes poderão submeter trabalhos alinhados aos seguintes temas:   

   

1) Diversidade cultural/linguística e ensino de línguas e literaturas   

2) Gêneros discursivos e tecnologias    

3) Produção escrita e tecnologias    

4) Hipermídia e formação de professores   

5) Multissemiose e hipermídia no ensino de línguas e literaturas   

6) Currículo e ensino de línguas e literaturas   

7) Paulo Freire e ensino de línguas e literaturas   

8) Relatos de experiência de ensino no contexto da pandemia   

   

   



   

   

 

Importante   

1) A efetivação da inscrição com apresentação de trabalho é realizada somente após o 

aceite do trabalho, emitido pela Comissão Científica do Evento;   

2) O pagamento da inscrição com apresentação de trabalho somente poderá ser efetuado 

também após o aceite do trabalho, emitido pela Comissão Científica do Evento;   

3) Cada participante poderá inscrever apenas 01 trabalho, seja como autor(a) ou como 

coautor(a);   

4) Nos trabalhos com coautoria, é necessário que todos os envolvidos (autores e 

coautores) estejam individualmente inscritos no evento e tendo realizado o pagamento 

individual da taxa da inscrição;   

5) São permitidos trabalhos assinados por até 05 pesquisadores (01 autor e 04 coautores).   

   

As categorias de inscrição, bem como os respectivos valores de participação, 

seguem apresentados na tabela a seguir:   

   

CATEGORIAS   Até 31/08   

Ouvinte   20,00   

Aluno de graduação com trabalho   40,00   

Aluno de pós-graduação com trabalho   60,00   

Professor de Educação Básica com trabalho   40,00   

Prof.  universitário com trabalho   80,00   

Alunos do Profis da Unicamp   20,00   

 Obs.: valores retificados em 31/05/2021  

DATAS IMPORTANTES   

Período de inscrições com apresentação de trabalho   de 05 de abril a 20 de junho   

Período de análise dos trabalhos e emissão dos aceites 

pela Comissão Científica do evento   

20 de junho a 31 de julho   

Pagamento das inscrições com apresentação de 

trabalho   

01 de agosto a 01 de 

setembro   

Período de inscrições sem apresentação de trabalho   de 05 de abril a 13 de 

setembro.      

Datas de realização do evento   23 e 24 de setembro   

 

 



 

 

 

Normas para a submissão dos resumos para as modalidades “comunicação oral”, “Pôster” 

e “Relato de experiência”.   Em relação à forma:  

1. O título deve estar em fonte Times New Roman, tamanho 14, em letras maiúsculas e 

posicionamento centralizado.   

2. Separado do título por uma linha em branco, o participante deve colocar seu nome completo, 

seguido de um e-mail de contato e o nome da instituição a qual pertence escrito por extenso. 

Cada informação deve vir em uma linha, em fonte Times New Roman, tamanho 12, com 

alinhamento à direita. Para trabalhos com mais de um autor, repetir o procedimento com nome, 

e-mail e instituição, pulando uma linha entre cada autor.   

3. Em seguida, separado por uma linha em branco, o texto do resumo deve ser escrito em fonte 

Times New Roman tamanho 12, com posicionamento justificado. O texto do resumo deve ter 

de 300 a 400 palavras.   

4. Por último, separado por uma linha em branco, colocar as palavras-chave, entre três e cinco, 

precedidas pelo termo “Palavras-chave:”. A formatação deve ser em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, com as palavras separadas por ponto e vírgula.   

5. O texto do resumo deve ter um único parágrafo, com espaçamento simples.   

6. O arquivo do resumo deve estar em formato PDF e deve ser enviado via sistemas de eventos 

Unicamp. É preciso realizar o cadastro no endereço https://ics.iel.unicamp.br/, seguir os passos 

indicados no sistema e realizar a submissão do resumo.     

  

Em relação ao conteúdo:  

7. As comunicações orais ou pôster devem conter: objetivos, referencial teórico, metodologia e 

resultados (finais ou parciais).   

8. Os relatos de experiência de ensino na pandemia devem conter: contextualização (nome e 

localização da instituição, número e série dos discentes e recorte temporal), proposta de ensino, 

sequência das atividades desenvolvidas, resultados da experiência didática.   

  

Em breve, a programação do evento será divulgada em nossa página oficial.   

Sugerimos que os(as) interessados adicionem as páginas do evento nas redes sociais, para 

acompanhar o andamento das etapas de realização do evento.   

Nossos meios de contato são os seguintes:   

Página oficial do evento: https://www2.iel.unicamp.br/seminariomhe/    

Instagram: https://www.instagram.com/multiletramentosunicamp/?hl=pt-br    

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqsntEk6di6LcVI0RlI71Ew    

Facebook: https://www.facebook.com/seminariomhe2    

E-mail: seminariomhe@unicamp.iel.br   

   

Saudações,   

Comissão Organizadora do 3º Seminário Multiletramentos, Hipermídia e Ensino   
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