
 

GRUPO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS LITERÁRIOS DO NORDESTE 

www.gelne.org.br 

 

 

Primeira Circular – VII ECLAE 

 

 
O Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste (GELNE), a Universidade Estadual do 

Ceará e a Universidade Federal do Ceará anunciam a realização do VII Encontro das Ciências da 

Linguagem Aplicadas ao Ensino (ECLAE), na cidade de Fortaleza, Ceará, nos dias 18 e 19 de 

novembro de 2019. 

 

O evento 

 

O ECLAE foi instituído pela diretoria do GELNE no biênio 2000-2002 e, desde então, foram 

realizadas seis edições do encontro: UFC (2001), UFPB (2003), UFAL (2007), UFPI (2009), UFRN 

(2011) e UFRPE (2015). A sexta edição do ECLAE, que tem como tema Linguística, Literatura e 

suas interfaces: desafios para o ensinos erá realizada pela diretoria do GELNE, em parceria com a 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) e com o apoio da Universidade Federal do Ceará (UFC) e 

da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

Como um evento do GELNE que privilegia o ensino, na edição de 2019, o ECLAEE contará com a 

participação expressiva do Mestrado Profissional em Letras em Rede (PROFLETRAS), cujos 

coordenadores estarão reunidos em fórum contiguamente.  

A região Nordeste, que além dos programas de pós-graduação com áreas de concentração e/ou linhas 

de pesquisa na área de linguagem e ensino, conta com 23 unidades do PROFLETRAS, torna o evento 

um fórum privilegiado para (i) fortalecer o espaço constituído no âmbito do GELNE para a discussão 

da articulação entre a pesquisa na área de linguística e literatura e o ensino; (ii) constituir um espaço 

de compartilhamento das pesquisas na área de ensino desenvolvidas nos programas de pós-

graduação acadêmicos e profissionais da área das ciências da linguagem na região Nordeste; (iii) 

garantir a formação continuada e o aprimoramento teórico-metodológico da pesquisa na área de 

ciências da linguagem e (vi) promover a integração da pesquisa nas ciências da linguagem 

desenvolvida na educação básica com a sociedade. 

 

  

http://www.gelne.org.br/


Programação 

 

Dia 18 de novembro de 2019  

9h às 10h30 – Conferência de abertura   

José Hélder Pinheiro Alves (UFCG) – Ensino de Literatura 

11h às 12h30 – Sessões temáticas 

14h às 16h – Sessões Temáticas  

16h30 às 17h30 – Mesas-redondas 

Mesa-redonda 1 

Mesa-redonda 2 

Mesa-redonda 3 

19h às 20h – Lançamento de livros 

 

Dia 19 de novembro de 2019 

8h às 10h – Oficinas de aprendizagem 

10h30 às 11h30 – Sessão de relato de experiência  

11h30 às 12h30 – Mesas-redondas 

Mesa-redonda 4  

Mesa-redonda 5  

Mesa-redonda 6  

 

14h às 16h – Sessões Temáticas  

16h30 às 17h30 – Mesas redondas 

Mesa-redonda 7  

Mesa-redonda 8  

Mesa-redonda 9  

18h às 19h – Conferência de encerramento  

Roxane Rojo (PUC-SP) – Multiletramentos e ensino 

19h às 20h30 – Reunião dos coordenadores do PROFLETRAS do Nordeste 

 

Modalidades de participação 

1. Sessões temáticas de comunicações coordenadas 

Exposição de três a quatro trabalhos, de no mínimo duas instituições diferentes, que apresentem 

resultados de estudos concluídos ou em desenvolvimento de investigação científica acerca de 

questões de ensino de língua e/ou literatura. A submissão da proposta de sessão deverá ser feita por 

até dois coordenadores, que apresentarão o título da sessão temática, o resumo e a lista dos trabalhos 

que a comporão. Todos os apresentadores de trabalho em sessão temática de comunicação 

coordenada devem necessariamente estar inscritos no evento. 

 

2. Sessão de comunicações individuais 

Exposição de trabalhos que apresentem resultados de estudos concluídos ou em desenvolvimento 

de investigação científica acerca de questões de ensino de língua e/ou literatura. Na submissão do 

resumo, os autores indicarão os temas afins ao seu trabalho, a partir do que os trabalhos 

selecionados serão articulados. Todos os apresentadores de trabalho em sessão temática de 

comunicação individual devem estar inscritos no evento. 



3. Sessão de relato de experiência  

Exposição de produtos, processos ou técnicas didático-pedagógicas desenvolvidas para o ensino 

de língua e/ou literatura. Este espaço visa contemplar os resultados de pesquisa vinculadas aos 

programas de pós-graduação profissionais, tais como o PROFLETRAS. Todos os apresentadores 

de trabalho em sessão temática de relato de experiência devem estar inscritos no evento. 

 

A participação com apresentação de trabalhos nas sessões de comunicações coordenadas, 

comunicações individuais e relatos de experiência fica restrita aos associados do GELNE, com 

anuidade em dia. 

Novas associações poderão ser realizadas no momento da inscrição para o evento. 

Valores da anuidade para os associados ao GELNE:  

Sócio efetivo: R$ 80,00 

Sócio estudante: R$ 60,00 

 

Apresentação de propostas 
As submissões de propostas de trabalho para sessões de comunicações coordenadas, comunicações 

individuais e relatos de experiência serão realizadas no ato da inscrição com a apresentado de um 

resumo do trabalho com no mínimo de 200 e máximo de 300 palavras e a indicação de até três áreas 

temáticas para avaliação. 

As inscrições e a submissão de resumos serão realizadas no site do GELNE, www.gelne.org.br , a 

partir de 15 de agosto. 

 

Áreas temáticas do evento 

 Análise crítica do discurso e ensino  

 Aquisição da linguagem e ensino 

 Culturas populares e ensino  

 Ensino de língua estrangeira 

 Ensino de literaturas africanas de expressão portuguesa  

 Ensino de português como língua adicional 

 Fonética e fonologia e ensino 

 Funcionalismo e ensino 

 Gêneros discursivos e ensino  

 Leitura, escrita e ensino 

 Letramento e ensino 

 Linguagens, novas tecnologias e ensino 

 Linguística textual e ensino  

 Literatura e ensino 

 Morfologia e ensino 

 Políticas, direitos linguísticos e ensino 

 Semântica e ensino 

 Sintaxe e ensino  

 Sociolinguística e ensino  

 Tradições discursivas e ensino  

 Demais temas ligados à relação entre linguagem e ensino 

http://www.gelne.org.br/


Diretoria do GELNE biênio 2018-2020 

Isabel Cristina Michelan de Azevedo (UFS) 

Raquel Meister Ko. Freitag (UFS) 

Ricardo Nascimento Abreu (UFS) 

René Alain Santana de Almeida (UFS) 

Christina Bielinski Ramalho (UFS) 

 

Comissão organizadora (central) 

Cleudene de Oliveira Aragão (UECE) 

Débora Liberato Arruda Hissa (UECE) 

Nukácia Meyre Silva Araújo (UECE) 

Valdinar Custódio Filho (UECE) 

 

Comissão científica 

Antonia Dilamar Araújo (UECE) 

Aurea Zavam (UFC) 

Christina Bielinski Ramalho (UFS) 

Cleber Alves de Ataíde (UFRPE)  

Cleudene de Oliveira Aragão (UECE) 

Débora Liberato Arruda Hissa (UECE) 

Eulália Leurquin (UFC) 

Fábio Torres (UNILAB) 

Isabel Cristina Michelan de Azevedo (UFS) 

Leía Cruz de Menezes (UNILAB) 

Lucineudo Machado Irineu (UECE) 

Maria Claudete Lima (UFC) 

Mariza Angélica Paiva Brito (UNIILAB) 

Nukácia Meyre Silva Araújo (UECE) 

Raquel Meister Ko. Freitag (UFS) 

René Alain Santana de Almeida (UFS) 

Ricardo do Nascimento Abreu (UF) 

Sarah Diva Ipiranga (UECE) 

Silvana Silva Farias de Araújo (UEFS) 

Valdinar Custódio Filho (UECE) 

Valéria Severina Gomes (UFRPE) 

Wilson Júnior de Araújo Carvalho (UECE) 

 

 

 

Fortaleza, 31 de julho de 2019. 

Diretoria e comissão organizadora do VII ECLAE 


