INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O XI JOGO DO LIVRO E I SEMINÁRIO
LATINO-AMERICANO: MEDIAÇÕES DE LEITURA LITERÁRIA
18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015
Belo Horizonte, MG - Brasil
Faculdade de Educação/UFMG

Vem aí o XI JOGO DO LIVRO E I SEMINÁRIO LATINO-AMERICANO:
MEDIAÇÕES DE LEITURA LITERÁRIA, nos dias 18, 19 e 20 de novembro de
2015, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte – Brasil.
Inscrições de trabalhos até 31/07!
O CEALE – Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita , órgão complementar da
Faculdade de Educação, por meio do GPELL - Grupo de Pesquisa do Letramento
Literário , anuncia o evento conjunto com o intuito de dar continuidade ao
profícuo diálogo com diferentes pesquisadores latino-americanos, já iniciado em
edições anteriores Neste ano, o evento tem como seu centro de interesse
processos de mediação de leitura literária e serão contempladas reflexões e
discussões acerca de diferentes processos que envolvem as mediações de textos
literários, formação de leitores e formação de mediadores de leitura literária na
América Latina. Com esse enfoque, pretende-se tratar das mediações e práticas de
leitura e textos literários em sua circulação social, em diferentes instâncias, seja
no contexto escolar ou em outros espaços de interações socioculturais, como
centros culturais e bibliotecas comunitárias.

INSCRIÇÕES
Quem pode se inscrever: Professores da Educação Básica, alunos de Pedagogia, de
Letras, de Biblioteconomia/Ciência da Informação, Produção Editorial,
professores universitários, alunos de pós-graduação, escritores, editores,
ilustradores, críticos literários e todos aqueles que se interessam pelos temas
abordados no evento.
As inscrições para participação no evento poderão ser feitas em duas modalidades: como
ouvinte; e com apresentação de trabalho (comunicação científica e relatos de
experiência).

Como se inscrever: Preenchendo o formulário disponível no site do Ceale
(www.ceale.fae.ufmg.br) e o enviando juntamente com o comprovante de pagamento
para o email: jogodolivro@gmail.com ou pelo fax (31) 3409-5335. As inscrições só serão
confirmadas após o envio do formulário de inscrição e do comprovante de pagamento.
As inscrições para comunicação e relatos de experiência poderão ser feitas até dia 31/07.
Valores de inscrição:
Datas
Alunos
Profissionais
da Educação
Básica
Profissionais
da Educação
Superior
Outras
atividades
profissionais

Até 30/07
R$ 40,00
R$ 50,00

Até 30/08
R$ 50,00
R$ 60,00

Até 30/09
R$ 60,00
R$ 70,00

Até 11/11
R$ 70,00
R$ 80,00

R$ 100,00

R$ 120,00

R$ 150,00

R$ 180,00

R$ 100,00

R$ 130,00

R$ 160,00

R$ 200,00

Dados bancários para depósito NO BRASIL:
Banco do Brasil
Agência: 3610-2 UFMG
Conta corrente: 64.473-0
Josiley Francisco de Souza
Para depósito INTERNACIONAL:
Os códigos necessários para depósitos internacionais são:
IBAN: BR9300000000036100000644730C1
Código SWIFT: BRASBRRJSBO

ORIENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO COMO OUVINTE
- As inscrições como ouvinte poderão ser feitas até o primeiro dia do evento.
- A partir de 10/11/2015 as inscrições devem ser feitas pessoalmente, no
momento do credenciamento. Neste caso, o participante deverá levar cópia do
comprovante de pagamento da inscrição.

ORIENTAÇÃO PARA INSCRIÇÕES DE TRABALHOS
1) Os trabalhos poderão ser inscritos nas modalidades de comunicações
científicas resultantes de pesquisas concluídas ou em andamento e relatos de
experiência, relacionados com os eixos temáticos.
Cada participante poderá submeter apenas 01 (um) trabalho na condição de
autor principal e 02 (dois) trabalhos na condição de coautor. Os trabalhos
poderão ter até 2 co-autores.

Os relatos de experiência devem mostrar reflexão sobre a prática e são
importantes elementos da produção do conhecimento, podendo apontar
caminhos para estudos sistemáticos, de caráter exploratório ou não. Para fins
de publicação, tais relatos devem ter caráter não apenas descritivo, mas
também reflexivo. Portanto, não serão aceitos trabalhos somente descritivos
sem análise crítica/reflexão.

2) Os trabalhos devem se organizar em torno de um dos seguintes eixos
temáticos:
1)
2)
3)
4)
5)

Literatura e diversidade
Livros ilustrados e suas mediações
Mediações de leitura literária na primeira infância
Espaços de mediação de leitura
Políticas públicas de leitura e mediação literária

3) Submissão de resumos para avaliação: Até 31 de julho/2015
4) Divulgação dos trabalhos selecionados: 17 de agosto/2015
5) Prazo final para envio dos trabalhos completos: 30 de setembro/2015
6) Normas para submissão dos resumos
Resumo :
- indicação da modalidade de apresentação (comunicação científica ou
relato de experiência)
- título; dados sobre o autor (nome, instituição, titulação, e-mail e telefone
para contato);
- texto com um mínimo de 300 e um máximo de 500 palavras

- fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples;
- margem superior, inferior, esquerda e direita igual a 3cm;
- apresentação dos objetivos, referencial teórico, metodologia, resultado,
referência bibliográfica, três palavras-chaves;
- número de referências bibliográficas: no máximo, 10
7) Padronização dos trabalhos completos (Comunicações orais e relatos de
experiência)
- título (letras maiúsculas, em negrito e centralizado);
- dados sobre o autor: nome, instituição, titulação, e-mail e telefone para
contato (à direita);
- resumo (simples) em português e em inglês(abstract), os quais devem
conter no máximo 500 caracteres (com espaço) e devem ser seguidos,
respectivamente, de três palavras-chave e de três keywords.
- texto de, no mínimo 20.000 e no máximo 40.000 caracteres considerando
os espaços, salvo em formato doc,
- fonte Times New Roman; tamanho 12; espaçamento entre linhas, simples;
margem superior, inferior, esquerda e direita igual a 3cm.
- o texto deverá conter: introdução, referencial teórico, objetivos,
metodologia, desenvolvimento, conclusões e referências.
Os arquivos dos trabalhos deverão ser nomeados da seguinte forma:
nomedoautor.resumo.doc/
nomedoautor.textocompletocomunicação.doc
nomedoautor.textocompletorelato.doc; e enviados à organização do evento pelo
e-mail: jogodolivro@gmail.com
7) Outras informações
- Após divulgação dos trabalhos aceitos, os inscritos terão até o
dia 30/09/2015 para efetivarem suas inscrições, mediante pagamento da taxa de
inscrição e preenchimento da ficha de inscrição do evento. O comprovante de
pagamento deverá ser encaminhado junto com o texto completo.
- Os trabalhos selecionados para comunicação e relatos de experiência serão
publicados nos Anais do evento que serão distribuídos aos inscritos.

