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A FLIC é a Festa de Linguagens e Ciência, evento do Programa de Pós-Graduação em Estudos de 
Linguagens do CEFET-MG que apresenta ao público palestras, debates, oficinas e minicursos sobre 
temas como tecnologia, jornalismo, linguagem, edição, literatura, arte e vida acadêmica. Em 2018, 
a sexta edição do evento ocorrerá nos dias 15 e 16 de outubro (segunda e terça), no campus I, em 
Belo Horizonte, ao longo de tardes e noites. Inscreva-se! Não perca esta oportunidade.  
 
Público-alvo: alunos dos três níveis do CEFET-MG, servidores e comunidade externa. 
 
Inscrições: 
 
Online:  https://goo.gl/9UVwJB 
Por telefone: 3319-7140 
Por email: estagiariosdeltec@gmail.com  
Pessoalmente: na sala 338, do Campus I 
 
Realização: 
 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens - Posling 
Departamento de Linguagem e Tecnologia - Deltec 
CEFET-MG 
Informações: 3319-7140 
 
PROGRAMAÇÃO  
15/10/2018  (segunda-feira)  
 

 
18h às 19h45 

Local: Biblioteca do 
Campus I 

 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA com Marcos Marcionilo, da 
Parábola Editorial (SP)  
 
Como publicar? [Quase] todos os passos de um editor 
Mediação: profa. dra. Ana Elisa Ribeiro (Deltec/Posling) 
 

Lançamento 
coletivo de Livros 

19h45 
Local: Biblioteca do 

Campus I 

Tinha um editor no meio do caminho, de José Muniz Jr. 
Escrever, hoje, de Ana Elisa Ribeiro 
Interfaces do midiativismo, organização de Antônio Augusto 
Braighi, Marco Túlio Câmara e Cláudio Lessa (distribuição 
gratuita) 
 

 
 
 
 
 

https://goo.gl/9UVwJB
mailto:estagiariosdeltec@gmail.com


MINICURSOS – informação, apresentação, teoria 

 
16h às 18h 
sala 426 
Vagas: 30 

Como negociar no mercado editorial? 
 
com Flora Libânio 
 
O curso tem por objetivo auxiliar os alunos de graduação, especialização, mestrado 
e doutorado a negociarem publicações de artigos, teses, capítulos e demais 
formatos de produção acadêmica no mercado editorial e, assim, gerarem renda. 
Um dos fatores que levaram à criação deste curso é o fato de muitos colegas 
receberem propostas aleatórias de algumas editoras e não saberem avaliar o 
custo/benefício da proposta e/ou sentirem dificuldades no momento de negociar. 
Responderemos às seguintes questões: Como funcionam as negociações de 
publicações acadêmicas no mercado editorial? Quais são os tipos de contrato? É 
necessário investir dinheiro do próprio bolso? Como avaliar que determinada 
proposta vale a pena? Como funcionam as negociações no mercado internacional?  
Quais são as principais diferenças entre as publicações impressas e as digitais? O 
retorno financeiro é diferente? Quando e como tomar a iniciativa de procurar 
editoras? Como agir quando receber propostas de editoras? 

 
 
16h às 18h 
sala 335 
Vagas: 20 

Seleção de materiais didáticos para o ensino de português como língua de 
acolhimento (PLAc) 
 
com Lorena Poliana Silva Lopes e Eric Costa 
 
Num cenário de globalização e de migração linguística e culturalmente 
diversificado, as mudanças conjunturais econômicas e sociopolíticas abrem 
caminho a novos públicos, a novos contextos de ensino-aprendizagem, dos quais 
resultam diferentes formas de ver a educação em línguas. Por essa razão, tanto as 
políticas públicas de recepção a esses novos públicos quanto as políticas linguísticas 
devem ser (re)pensadas, objetivando promover o acesso à língua local, a fim de 
contribuir para a interação e integração desses sujeitos à comunidade receptora, à 
reintegração identitária e social, ao acesso aos serviços públicos essenciais e aos 
direitos humanos. Em relação à elaboração de cursos de línguas, há necessidade de 
planejamento e ele pode ocorrer em diferentes situações educacionais. Com base 
nesse contexto de migração, para esse minicurso tomaremos como objeto a 
seleção de materiais didáticos para o ensino de português como língua de 
acolhimento (PLAc) a pessoas em contexto de deslocamento forçado ou refúgio. 
Exploraremos o tema de duas maneiras: num primeiro momento, através de uma 
análise coletiva da linguagem empregada em um livro didático elaborado para esse 
contexto e divulgado nacionalmente; num segundo momento, discutiremos quais 
estratégias podemos utilizar para a seleção de materiais didáticos adequados à 
abordagem do PLAc, bem como faremos uma atividade coletiva de exploração de 
alguns materiais possíveis de serem utilizados em aula. 
 
 
 
 



 
 
16h às 18h 
sala 332 
Vagas: 20 

Um saber apenas: o reconhecimento dos pensamentos de fronteira a partir de 
um olhar cinematográfico 
 
com Ariane Alves Eufrásio De Paula 
A expressão “pensamentos de fronteira” é frequente na obra Epistemologias do 
sul, de Boaventura de Souza Santos, que exalta o mundo como um espaço 
multicultural. Para tanto, o autor propõe as epistemologias do sul, termo cunhado 
para ser uma alternativa ao paradigma epistemológico da ciência moderna que, 
pelo menos há duas décadas, dá mostras de estar em crise. Nesse reino do saber, 
várias são as possibilidades de apresentar e utilizar as diversas formas de 
conhecimento. Na tentativa de conciliar aprendizado com lazer, entende-se que o 
cinema apresenta uma dimensão política e pedagógica que pode proporcionar o 
acesso ao conhecimento de maneira significativa. Com um recorte de dois filmes 
populares, já assistidos por milhares de pessoas, é possível relacionar o significado 
do saber para uma sociedade e os conflitos que surgem pela primazia de um deles. 
Para tanto, neste minicurso, analisaremos parte dos filmes Indiana Jones e o reino 
da caveira perdida e Os embalos de sábado a noite. 

20h às 22h 
sala 423 
Vagas: 30 

Aspectos gráfico-editoriais nos livros infantis 
 
com Jéssica M. Andrade Tolentino e Vívian Stefanne  
 
Desde a sua criação, por volta do século XVIII, até os dias de hoje, a literatura 
infantil passou por profundas transformações. Aos poucos, foi se afastando do 
compromisso didático e moralizante e convertendo-se em importante território de 
experimentação artística. Para muitos teóricos, este foi um campo pioneiro na 
inserção da visualidade na literatura, seja por meio da articulação entre texto e 
ilustração ou pela diversidade de projetos gráficos. Em vista disso, neste minicurso 
apresentaremos um panorama da literatura infantil dentro do campo editorial, 
atentando, especialmente, para as recentes mudanças nesse cenário. Ademais, 
propomos a análise dos projetos gráfico-editoriais de livros ilustrados infantis, a 
partir de estudos de caso, buscando observar como os aspectos gráficos, os 
paratextos editoriais e as relações entre texto e imagem contribuem para a 
construção narrativa das obras.   

 
 
20h às 22h 
sala 427 
Vagas: 30 

Quadrinistas brasileiras: o (r)existir da mulher no cenário das HQs no país 
 
com Nara Bretas 
 
Mesmo com as conquistas proporcionadas pelo movimento feminista, que, no 
Brasil, ganhou força na década de 1970, os direitos das mulheres ainda estão longe 
do ideal. Especificamente no universo geek brasileiro, aqui analisado a partir do 
viés dos quadrinhos, a falta de representatividade da mulher mais real e acessível e 
a hipersexualização são impostas aos leitores de Histórias em Quadrinho (HQ) a 
partir de um machismo velado e excludente, que é justificado no meio pelas 
máximas “Mulher não lê ou produz quadrinhos” ou ainda “é assim porque vende”. 
Assim, apresentaremos uma perspectiva sócio-histórica sobre as mulheres 
quadrinistas brasileiras e suas personagens, desde nossas precursoras Nair de Teffé 
e Pagu até as artistas atuais dos quadrinhos digitais no Brasil. Para isso, 



discutiremos questões recentemente expostas por mulheres quadrinistas 
brasileiras, principalmente em relação à persistente falta de espaço e 
reconhecimento no mercado das HQs brasileiras, bem como exemplos de 
resistência dessas mulheres, que se organizam em coletivos para discutir e buscar 
alternativas para a mulher nos quadrinhos no Brasil. Assim, o minicurso tem como 
objetivo discutir o espaço da mulher nas HQs brasileiras, percorrendo uma 
trajetória histórica por meio da representação da mulher nas HQs feitas por 
mulheres no Brasil, até o cenário contemporâneo da narração de si feita por essas 
quadrinistas. 

20h às 22h 
sala 431 
Vagas: 30 
 

A representação discursiva da mulher em canções de autoria f 
eminina da MPB: confluências da mídia e da identidade feminina 
 
Com Aline Mara de Almeida Rocha 
 
Este minicurso tem como objetivo geral apresentar resultados de pesquisas e/ou 
relatos de experiência sobre a Representação da mulher em diferentes 
perspectivas da análise do discurso. A relevância do tema está ligada à necessidade 
de colocar em evidência as produções de autoria feminina, historicamente 
ignoradas ou apagadas pelo discurso hegemônico. Busca-se dessa forma, identificar 
as tensões, negociações, rupturas e descontinuidades do discurso feminino de 
representação da mulher em consonância com as transformações empreendidas 
pela luta feminista no Brasil no seu percurso social e histórico. Deste modo, 
esperamos articular propostas que possibilitem diferentes reflexões teórico-
metodológicas sobre o tema, contribuindo de forma significativa para o 
desenvolvimento de pesquisas na área da análise do discurso. 

20h às 22h 
sala 333 
Vagas: 20 

O AI-5 e o boom da imprensa alternativa brasileira 
 
com Dalva Silveira 
 
No ano de rememoração dos 50 anos do AI-5, que acontecerá no dia 13 de 
dezembro de 2018, torna-se fundamental o debate sobre as consequências desse 
ato para a tradicional imprensa brasileira, o que poderá contribuir para a 
compreensão do atual momento cultural e político. Nesse sentido, o minicurso 
apresenta a reconstrução da história da Turma do Ex-, designação que se dá ao 
grupo formado por alguns jornalistas que, em 1968, foram cerceados pela 
repressão militar e, através de uma demissão coletiva, saíram da revista Realidade. 
Eles se uniram e, em 1970, juntamente com outros profissionais insatisfeitos com a 
imprensa tradicional, partiram para a produção de periódicos alternativos como O 
Bondinho, Grilo e Ex-. Em 1997, Sérgio de Souza, um dos fundadores do grupo, 
lançou a revista Caros Amigos. Por ter sido publicada após o fim da ditadura, pode 
ser considerada como uma herança dessa história de resistência ao regime militar. 
Busca-se abordar os efeitos do AI-5 sobre a tradicional mídia impressa, o que 
cooperou para que essa imprensa, atualmente, seja considerada seletiva, 
padronizada e noticiosa. Além disso, demonstrar a importância da imprensa 
alternativa que, diferentemente da tradicional, pode oferecer uma visão 
heterogênea da sociedade, uma vez que não está atrelada ao Estado e/ou aos 
interesses da classe dominante. 



OFICINAS - prática, experiência, experimentação 

 
20h às 22h 
sala 428 
Vagas: 30 

A fotografia e suas possibilidades narrativas 
 
com Eliziane Silva Oliveira 
 
No mundo contemporâneo, percebemos o aumento significativo na produção e da 
circulação de imagens, especialmente de fotografias. Com a popularização dos 
smartphones, o aumento do acesso à internet móvel e o surgimento de redes 
sociais destinadas à publicação de fotografias, todos nós podemos nos tornar 
produtores de imagens fotográficas. Diante desse cenário, a proposta desta oficina 
é, na primeira parte, provocar a reflexão sobre a fotografia como unidade 
discursiva autônoma, a presença da fotografia na sociedade e o uso de dispositivos 
fotográficos. A segunda parte da oficina será dedicada à produção e à apresentação 
de narrativas fotográficas pelos participantes, a partir das reflexões realizadas. 

 
 
PARTE 1 
16h às 18h 
sala 242 
 
Vagas: 20 
 
PARTE 2 
20h às 22h 
sala 242 
Vagas: 20 

Alfabismo:  oficina experimental de design de tipos (PARTE 1 e PARTE 2) 
 
com Mário Vinícius Ribeiro Gonçalves 
 
Alfabismo é uma oficina de design de tipos (fontes) aplicado à criação poética 
experimental. Tomando como ponto de partida o projeto homônimo de Álvaro de 
Sá – um dos fundadores do poema/processo, lançado em 1967, no decorrer da 
oficina, os participantes, trabalhando em grupos, criarão alfabetos estilizados, 
explorando a problemática das direções de leitura, uma das preocupações 
fundamentais do movimento inspirador. Trata-se de propor formas alternativas e 
estilizadas das letras do alfabeto de modo que as palavras com elas compostas 
transmutem-se à medida que o leitor/consumidor altere, por contra própria, o 
posicionamento do suporte impresso, gerando novas possibilidades semânticas de 
leitura. No final da oficina, cada grupo criará ao menos um poema, servindo-se do 
alfabeto desenvolvido e investigando suas virtualidades. O ministrante 
compromete-se a adaptar cada desenho enquanto fonte digital utilizável, com o 
objetivo de editar, posteriormente, uma publicação independente, compilando os 
poemas produzidos. 

 
20h às 22h 
sala 430 
Vagas: 30 

Tradução literária 
 
com Juçara Valentino 
 
Nesta oficina, propomos pensar a tradução literária através da prática tradutória 
como um forma de exercitar essa atividade, que costuma ser tão solitária. É só 
traduzindo que se aprende a traduzir, por isso propomos esse espaço de 
experimentação, onde compartilharemos nossas traduções, a fim de entender 
nossas escolhas e as escolhas do outro, encontrar boas soluções e pensar juntos. 
Selecionaremos um trecho curto (cerca de 300 palavras) de um texto em prosa 
para ser traduzido pelos participantes e discutiremos as soluções e dificuldades 
encontradas. As traduções deverão ser enviadas com antecedência, para serem 
analisadas e para que possamos selecionar os pontos mais instigantes para o 
debate. Nosso papel será apenas de mediadores, ou seja, não pretendemos ensinar 



ou dar respostas prontas. A oficina será no par inglês-português (Brasil), pelo fato 
de o inglês ser a língua estrangeira mais acessível para a maioria dos alunos. É 
importante, portanto, que os participantes tenham, pelo menos, um nível 
intermediário de conhecimento da língua. Utilizaremos como referência teórica 
para nossa prática o livro A tradução literária, de Paulo Henriques Britto.  

 
16/10/2018 (terça-feira) 
 

18h às 20h 
Local: 
Biblioteca do 
Campus I  

DEBATE COM O ESCRITOR E PRODUTOR CULTURAL: 
Henrique Rodrigues (RJ), autor de O próximo da fila (Record) e 
produtor do Sesc nacional 
Mediação: Prof. Dr. Luiz Henrique Oliveira (Deltec/Posling) 
 

 

MINICURSOS – informação, apresentação, teoria 

16h às  18h 
sala 323 
Vagas: 30 

Professores que escrevem e editam - 12 Escritores-docentes do CEFET-
MG 
com Ana Paula Costa 
 
O minicurso oferecerá aos participantes um panorama sobre as 
publicações dos docentes do curso de Letras / POSLING do CEFET-MG. 
Muitas vezes, quando somos recém-chegados no CEFET, no curso de 
Letras ou no POSLING, não temos ainda a dimensão do trabalho 
realizado por eles fora de sala, suas experiências no mercado editorial, 
suas obras literárias, seu trabalho de edição e de publicação de suas 
investigações sobre os temas de pesquisa nas quais estão envolvidos. 
Alguns professores-autores conseguem fazer um trabalho de divulgação 
que talvez dispense apresentações, enquanto outros publicam, mas não 
divulgam na própria instituição.  

20h às 22h 
sala 327 
Vagas: 30 

O que é cultura fã e como ela movimenta o cenário editorial e midiático 
no Brasil 
com Lucas Mariano de Jesus 
 
Os estudos sobre a cultura fã ainda são emergentes no Brasil. Pesquisas 
recentes buscam identificar práticas, traçar perfis e determinar até que 
ponto essa cultura pode impulsionar e modificar outros setores ligados a 
ela. Aos poucos, os estudos sobre essa temática estão ganhando força e 
conquistando terreno dentro do meio acadêmico; prova disso são os 
recentes grupos de pesquisa dedicados ao aprofundamento do assunto e 
as recentes publicações em pós-graduações que abordam o tema. Tendo 
em vista esse contexto, o objetivo deste minicurso é apresentar, por 
meio de exemplos, as características da cultura fã e ilustrar como ela está 
movimentando o cenário editorial e midiático no Brasil. 



 
 
20h às 22h 
sala 329 
Vagas: 30 

Análise do Discurso e jornalismo impresso 
com Marco Túlio Pena Câmara 
 
A Análise do Discurso (AD), sobretudo a francesa, tem sido bastante 
estudada e utilizada como aporte teórico-metodológico para diversos 
trabalhos e vertentes, principalmente para analisar discursos políticos e 
midiáticos. Mais do que uma disciplina e corrente teórica, a AD nos ajuda 
a compreender e refletir melhor os discursos que circundam nossa 
sociedade, lançando olhar crítico e contextualizado dessas situações de 
comunicação. Com base nisso, o curso propõe a adoção da Teoria 
Semiolinguística de Charaudeau como metodologia de pesquisa sobre 
cadernos jornalísticos especiais. A proposta tem como base a dissertação 
defendida pelo proponente no POSLING, que analisou a cobertura da 
tragédia de Mariana nos cadernos especiais dos jornais O Tempo e 
Lampião. Para tanto, devemos considerar as condições de produção, o 
sujeito comunicante e o sujeito destinatário, entre outras questões. 
Dessa maneira, trataremos de alguns critérios observados na AD, como 
enquadramento, visadas e gestão de pontos de vista como possibilidade 
metodológica. Assim, acreditamos que analisar o discurso midiático em 
coberturas de grandes tragédias é valorizar o estudo da AD, buscando 
compreender os meios de produção e as consequências dessa cobertura. 
Mais do que apresentar outra vertente de uso da AD como metodologia, 
a intenção do minicurso é fomentar a discussão e a reflexão sobre 
possíveis pesquisas que podem surgir e ser incentivadas no curso de 
graduação e pós do CEFET-MG. 

20h às 22h 
sala 430 
Vagas: 30 

Da arquibancada à bancada, da bancada ao Facebook: representações 
assumidas por torcedoras de futebol nas redes sociais 
  
Com Anna Gabriela R. Cardoso 
 
Nas últimas décadas, a participação das mulheres em diferentes âmbitos 
sociais sinaliza uma busca por uma reorganização dos papéis até agora 
destinados a elas na sociedade. Dentro dessa realidade, mulheres 
procuram construir uma participação efetiva em diferentes práticas 
sociais e muitas de suas conquistas ainda esbarram em barreiras 
resultantes do machismo vivenciado no meio futebolístico e na 
sociedade de uma forma geral. A maior motivação para buscar as 
representações dessas mulheres parte inicialmente de um fato 
identificado em meu trabalho de conclusão de curso, que serviu de 
inspiração para o presente minicurso. Em busca das representações de 
mulheres em uma torcida organizada específica, pude constatar que, em 
suas páginas do Facebook, existe um conflito entre o machismo no 
futebol e a inserção das lutas feministas nesse meio. Contudo, a 
comparação com outras torcedoras é necessária quando se parte do 
pressuposto de que essas mulheres buscam ser aceitas em um meio 
predominantemente masculino e machista. A partir das reflexões 
propostas por estudiosos do discurso, pretende-se analisar a participação 
feminina nas arquibancadas por meio das representações discursivas das 



mulheres do Movimento Mulheres de Arquibancada. Para tanto, é 
preciso entender como a mulher vem se inscrevendo na prática esportiva 
e, como o foco da Análise do Discurso é estudar as condições de 
produção dos discursos, o quadro teórico que dá suporte a esta proposta 
de estudo possibilita uma análise das representações das mulheres 
mediante as ações praticadas por elas e as (re)produções de discursos 
com base nos vídeos e nos posts no Facebook. 

 
20h às 22h 
sala 427 
Vagas: 20 

Fuja do “Ctrl C + Ctrl V”: os trabalhos acadêmicos e a citação  
com Estefânia Cristina da Costa Mendes 
 
Os procedimentos de citação permeiam diversos gêneros textuais, 
especialmente os acadêmicos; portanto, dominá-los é essencial não só 
para cumprir a norma estabelecida pela ABNT ou por outra instituição, 
mas, principalmente, para evitar os diversos tipos de plágio. Plagiar é 
crime. Objetivando informar os participantes sobre as diferentes formas 
de se fazer citações e conscientizá-los sobre a gravidade do plágio, este 
minicurso pretende, inicialmente, a partir da exibição do vídeo “Um 
conto sobre plágio”, que aborda, de forma bem-humorada, a questão 
dos riscos do plágio, discutir sobre a prática do “Ctrl C + Ctrl V”, 
infelizmente bastante presente no meio acadêmico. Após essa discussão 
e conscientização, serão expostos os principais tipos de citação: direta 
(textual); indireta (livre) e citação de citação. Para encerrar essa iniciação 
às citações, os alunos serão convidados a realizar o “Jogo dos 7 erros das 
citações”. Nessa atividade, os participantes deverão encontrar sete 
inadequações relacionadas às estratégias de citação e propor soluções 
para corrigi-las. 

20h às 22h 
sala 431 
Vagas: 30 

O ensino do Português Brasileiro como instrumento de reumanização  
 
Com Flávia Campos Silva e Eric Costa 
 
É sabido que, frequentemente, a migração é tratada como uma situação 
disfuncional e, ainda que a questão migratória revele mazelas humanas, 
o ato de migrar é, fundamentalmente, uma condição fundadora da nossa 
espécie (ELHAJII, 2011), parte intrínseca do desenvolvimento humano, de 
mudança social ao longo dos tempos (CASTLES, 2010). Para o presente 
minicurso, a proposta é tratar dos imigrantes deslocados forçados que 
residem no Brasil hoje: solicitantes de asilo, os refugiados, os portadores 
de visto humanitário e os apátridas. Pensando a partir dos direitos desses 
cidadãos, amparados por instrumentos legais nos níveis: internacional – 
Carta das Nações Unidas de 1945 e Declaração de Cartagena de 1984 e 
nacional – Leis 9.474 de 1997 (Lei do Refugiado) e 13.445/2017 (Lei de 
Migração), os Estados assumem a responsabilidade de assegurar direitos 
humanos e liberdades fundamentais de todos, dentre os quais estão o 
direito à aprendizagem da(s) língua(s) do país de acolhimento. Por isso 
propomos abordar “O ensino do português brasileiro como instrumento 



de reumanização para imigrantes deslocados forçados”. Entendemos que 
sem um bom nível de proficiência em Português Brasileiro (PB), os 
imigrantes deslocados forçados têm suas garantias e direitos 
inviabilizados, uma vez que é na e pela língua que estabelecem reações e 
relações (Araújo, 2004) e podem ser realizadas ações cotidianas. 
Destarte, por meio de uma metodologia interativa e dinâmica, nossos 
objetivos são, centralmente: desmitificar o teor negativo do ato de 
migrar; refletir sobre o papel da língua no contexto migratório e 
apresentar o curso de extensão do CEFET/MG, Português Língua de 
Acolhimento, que oferece gratuita e ininterruptamente, o PLAc já há 
alguns anos. 

OFICINAS - prática, experiência, experimentação 

20h às 22h 
sala 330 
Vagas: 30 

Convergências criativas: experimentações com palavras e imagens 
 
com Luiza Fontes Martins 
  
O horizonte heterogêneo no qual os signos verbais, visuais e verbo-
visuais se encontram, de alguma maneira, materializam a forma como a 
arte contemporânea se apresenta, acompanhando a evidência de uma 
transgressão e de uma ruptura que a caracterizam como um campo em 
permanente expansão. É nesse cenário que esta oficina pretende 
promover uma reflexão sobre o processo criativo envolvido no trabalho 
de artistas que lidam com a confluência de linguagens em suas 
composições. A ideia é criar um espaço instigante para que seja possível 
desenvolver experimentações que poderão dar origem a diferentes 
formas plásticas, explorando os potenciais estéticos relacionados tanto à 
palavra, quanto à imagem. Por meio de rodadas de atividades práticas e 
com a confecção de um produto experimental, os participantes serão 
levados a explorar o campo poético como um espaço em expansão. 
Assim, a oficina evidenciará como a combinação entre códigos de 
naturezas distintas pode romper com o princípio de uma forma fechada, 
criando um ambiente favorável para a articulação criativa entre 
linguagens. 

 
 
20h às 22h 
sala 428 
Vagas: 30 

Língua portuguesa: das regras à diversão 
 
com Andréa Maggi 
 
O objetivo desta oficina é demonstrar a importância de utilizar dinâmicas 
e jogos em sala de aula como recursos mediadores do processo de 
ensino e aprendizagem; despertar nos docentes em exercício e nos 
futuros docentes em formação o interesse pelo uso de jogos e dinâmicas 
no processo de ensino e aprendizagem. Os recursos lúdicos apresentados 
na oficina são modelos de atividades que podem ser adaptados para 
aplicação em qualquer área do conhecimento, do Ensino Fundamental ao 



Superior, ainda que os exemplos contenham assuntos de Língua 
Portuguesa e Produção de Textos. O que vai mudar é a abordagem de 
conteúdo que será trabalhado. Em todos os jogos propostos é possível 
elaborar questões interdisciplinares. A oficina será feita em dois 
momentos: (i) o primeiro relacionado aos recursos pedagógicos que 
contribuem para propiciar um ambiente de aprendizagem capaz de 
despertar maior interesse do aluno pelo aprendizado; e (ii) o segundo, 
mais lúdico, quando serão apresentados modelos de atividades 
estruturadas em formato de jogos para serem realizados em equipes. 

 
 
 
16h às  18h 
sala 423 
Vagas: 30 

O livro como fetiche  
 
com Samara Mírian Coutinho 
 
A pluralidade de técnicas encontrada na indústria gráfica tem gerado 
publicações inovadoras, que trazem uma gama de experimentações com 
papéis, encadernações, formatos, cores e dobras, buscando um diálogo 
entre a forma e o conteúdo. Assim como colocado por Michel Melot, “a 
questão da materialidade do livro, de sua morfologia, está na moda” e 
muitas pessoas têm se interessado por produzir e consumir livros por 
motivos que vão além da utilidade primária de suporte de texto. O 
colecionismo desses objetos ultrapassa a textualidade, se ancorando nas 
especificações gráficas e nas experiências sensoriais que eles trazem ao 
leitor. Na oficina analisaremos livros com materialidades diferenciadas, 
de editoras como Cosac Naify e Lote 42, para refletirmos como as 
escolhas editoriais suscitam no leitor uma camada a mais de afeto pelos 
seus exemplares.  

15h às 18h 
sala 332 
Vagas: 20 

Minha história com a leitura - Livros e resistência 
 
com Marcos Marcionilo, editor da Parábola Editorial (SP) 

14h às 18h 
sala: 420 
Vagas: 15 

Introdução ao roteiro audiovisual 
 
com Pilar Fazito 
 
Oficina de prática de escrita de roteiro audiovisual, com foco nas 
principais etapas do processo de criação e de desenvolvimento do texto 
de cinema e TV. Características e aspectos gerais do roteiro audiovisual; 
tipos de formatação; elementos e processos do roteiro documental e do 
roteiro ficcional, incluindo premissa, logline, sinopse, argumento, 
escaleta e roteiro. 

 
 


