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23 de abril 
 
8h30 às 9h 
Entrega de material 
 
9h às 9h30 
Abertura Oficial e Boas-Vindas 
Profª. Dr.ª Leni Ribeiro Leite (UFES, PPGL) 
Profª. Dr.ª Cláudia Maria Mendes Gontijo (UFES, PPGE e Nepales) 
Profª. Dr.ª Andréa Antolini Grijó (UFES/DLCE) 
Prof. Dr. Antônio Carlos Gomes (IFES, CCL) 
Profª. Dr.ª Maria Amélia Dalvi (UFES, coordenação geral do evento) 
 
9h30 às 12h  
Conferência e Debate 
“Aspectos metodológicos da Literatura na escola” 
Conferencista: Profª. Dr.ª Annie Rouxel (Université Montesquieu, Bordeaux/França) 
Mediadoras: Prof.ª Dr.ª Neide Luzia de Rezende (USP) e Profª. Dr.ª Rita Jover-Faleiros (UnB) 
 
12h às 14h 
Almoço 
 
14h às 17h 
Palestras e Debate 
“Jogos eletrônicos e livros didáticos na escola de hoje: pensando a formação de leitores” 
Palestrantes: Profª. Dr.ª Vera Teixeira de Aguiar (PUC-RS) e Prof. Dr. Clécio Bunzen (UNIFESP/UFSCAR) 
Mediadora: Profª. Dr.ª Maria Amélia Dalvi (UFES) 
 
17h30 às 20h30 
Fórum de Pesquisas de Mestrado e de Doutorado em Andamento (vagas limitadas) 
 
 
24 de abril 
 
9h às 12h 
Palestras e Debate 
“A Literatura e seu ensino: o que ler? Por quê?” 
Palestrantes: Prof. Dr. Helder Pinheiro (UFCG) e Profª. Dr.ª Márcia Cabral da Silva (UERJ) 
Mediadora: Profª. Dr.ª Rita Jover-Faleiros (UnB)  
 
12h às 14h 
Almoço 
 
14h às 17h 
Palestras, Debate e Encerramento 
“Formação de professor de Língua Portuguesa, Literatura e Interculturalidade”  
Palestrantes: Prof. Dr. Antonio Marcos Pereira (UFBA) e Prof. Dr. Robson Coelho Tinoco (UnB) 
Mediadora: Profª. Dr.ª Neide Luzia de Rezende (USP) 
 
 

Organização: Maria Amélia Dalvi (UFES), Neide Luzia de Rezende (USP) e Rita Jover-Faleiros (UnB) 
 

Comitê Científico: Alice Áurea Penteado Martha (UEM), Cláudia Maria Mendes Gontijo (UFES), Cleonara Maria Schwartz (UFES), Flávio 
Carneiro (UERJ), Graça Paulino (UFMG), João Luiz Ceccantini (Unesp), José Nicolau Gregorin Filho (USP), Leni Ribeiro Leite (UFES), 
Luciano Novaes Vidon (UFES), Marcelo Paiva de Souza (UFPR), Maria José Angeli de Paula (UFES), Marília Rothier Cardoso (PUC-Rio), 
Sandoval Nonato Gomes Santos (USP), Valdete Côco (UFES), Valdir Heitor Barzotto (USP) e Wilberth Salgueiro (UFES) 
 

Inscrições para ouvintes: 20 de fevereiro a 10 de abril de 2012, ou enquanto existirem vagas. 
Inscrições para Fórum de Pesquisas: 20 de fevereiro a 10 de março de 2012. 

Informações: http://leituraliteraturaemateriaisdidaticos.blogspot.com/ ou leituraeliteraturaufes@gmail.com. 
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Instruções aos participantes 

 

Conferências e palestras 

A conferência de abertura será proferida em francês, com tradução simultânea para o português. 

A conferência de abertura e as palestras serão seguidas de debates mediados. Os pesquisadores presentes e os 

participantes inscritos como ouvintes poderão enviar suas contribuições/questões para o debate à mesa, por escrito; 

as contribuições/questões serão selecionadas e apresentadas à conferencista ou aos palestrantes pelo(s) 

mediador(es) da mesa. Os debates serão gravados e posteriormente transcritos, para edição e possível publicação 

como parte do livro do evento. 

A conferencista e os palestrantes enviarão por e-mail uma breve síntese de sua fala às organizadoras 

(leituraeliteraturaufes@gmail.com), até 15 de abril de 2012, visando à ciência antecipada dos mediadores. Os textos 

completos, em versão final, serão enviados também por e-mail (leituraeliteraturaufes@gmail.com) às organizadoras, 

até 15 de maio de 2012, e deverão ter entre 12 e 24 páginas em espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12. As 

referências devem aparecer ao longo do texto no modelo autor-data-página (LÓPEZ, 2008, p. 123), seguidas de 

referências completas ao final. 

 

Fórum de Pesquisas de Mestrado e de Doutorado em Andamento 

Haverá um “Fórum de Pesquisas de Mestrado e de Doutorado em Andamento”. Na segunda-feira, dia 23 de abril de 

2012, no horário de 17h30 às 20h30, os pesquisadores (mestrandos e doutorandos) selecionados para participar do 

Fórum apresentarão sucintamente seu trabalho (em até 10 minutos) e indicarão aos presentes os pontos específicos 

que gostariam de debater. Tomarão parte nos debates os pós-graduandos participantes do Fórum, a conferencista do 

evento, os palestrantes que estiverem presentes e as organizadoras, os quais buscarão colaborar com o(s) 

pesquisador(es) quanto à(s) questão(ões) em debate. 

Para o Fórum, serão selecionados pela comissão organizadora e pelo comitê científico entre 06 e 12 pesquisadores de 

mestrado e de doutorado cujos trabalhos se situem na linha de pesquisa Literatura e Educação. 

Para se candidatar à participação no Fórum, além dos procedimentos para inscrição como ouvinte no evento, é 

necessário enviar anexas, no mesmo e-mail de inscrição, duas laudas (espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 

12) nas quais se sintetize a pesquisa em andamento, se indiquem os pontos específicos que o pesquisador gostaria de 

debater e, por fim, se justifique a importância de participação no Fórum. Para a seleção de propostas, serão 

avaliadas: a pertinência da pesquisa em relação ao tema do congresso; e a clareza e a relevância da proposta e dos 

pontos a serem debatidos. O período para submissão de propostas para o Fórum vai de 20 de fevereiro a 10 de 

março de 2012. 

 

Inscrição como ouvinte 

Para se inscrever como ouvinte, é necessário: 

1) pagar a taxa de inscrição (R$ 20,00 para estudantes de graduação; R$ 30,00 para professores da educação básica e 

pós-graduandos; R$ 40,00 para professores do ensino superior) via depósito bancário (Banco: 104 – CEF / Agência: 

0662 / Operação: 003 / Conta: 3643-3, em nome da Fundação Ceciliano Abel de Almeida); 

2) preencher a ficha de inscrição no evento; 

3) enviar por e-mail (leituraeliteraturaufes@gmail.com) a ficha de inscrição preenchida e o comprovante de depósito 

digitalizado. 

 
O período de inscrição como ouvinte vai de 20 de fevereiro a 10 de abril de 2012, ou enquanto existirem vagas. 
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Informações relativas a transporte, hospedagem e alimentação 

 

Como chegar 

Para quem vem de ônibus: a Rodoviária de Vitória fica na região do Centro da cidade, no bairro chamado Ilha do 

Príncipe. Da Rodoviária ao Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo, onde ocorrerá o evento, 

o trajeto é de 10km, aproximadamente, e leva em torno de 20 ou 30 minutos de carro, táxi ou ônibus. Para quem 

vem de avião: o Aeroporto de Vitória fica no bairro Goiabeiras, próximo ao Campus da Universidade Federal do 

Espírito Santo onde ocorrerá o evento. O trajeto é de 6km, aproximadamente, e leva em torno de 10 ou 20 minutos 

de carro, táxi ou ônibus. Saindo do Aeroporto ou da Rodoviária em direção à Ufes, pode-se embarcar em qualquer 

ônibus que passe pela avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras (são muitas opções). Saindo do Aeroporto ou da 

Rodoviária em direção à Orla de Camburi (onde ficam os hotéis recomendados pela organização), pode-se embarcar 

em qualquer ônibus que passe pela avenida Dante Michelini (são também muitas opções). 

A Ufes e o entorno 

O Campus Universitário em que ocorrerá o evento fica na Av. Fernando Ferrari, no Bairro Goiabeiras, Vitória. O bairro 

mais próximo com melhor infra-estrutura chama-se Jardim da Penha. O bairro de Jardim da Penha fica entre a Orla 

de Camburi (onde ficam os hotéis recomendados pela organização) e a Ufes; também os bairros da Praia do Canto e 

de Jardim Camburi oferecem boas opções de restaurantes, hotéis e diversões em geral. 

Uma vez no Campus Universitário de Goiabeiras, haverá sinalização indicativa do local de realização do evento; 

informações podem ser pedidas na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Letras, no Prédio Bernadette Lyra, 

que fica localizado entre os edifícios IC-3 e IC-4. O telefone é (27) 3335-2515. Mais informações sobre a Universidade 

podem ser obtidas em http://portal.ufes.br/. 

Hotéis recomendados 

Recomanda-se, pela proximidade com o Campus e com a Orla de Camburi, os seguintes hotéis, todos localizados na 

Avenida Dante Michelini (os valores das diárias em apartamentos duplos variam entre R$ 120,00 e R$ 280,00 reais): 

Best Western Píer – (27) 3434 0000 

Bristol Century Plaza – (27) 3335 6500 

Camburi Praia – (27) 3334 0303 

Canto do Sol – (27) 3395 1700 

Comfort Vitória – (27) 3041 9500 

Diamond – (27) 3395 3400 

Minuano – (27) 2121 7877 

Sol da Praia – (27) 2127 1500 

Restaurantes 

O Restaurante Universitário da Ufes fica próximo à Biblioteca Central, a menos de 5 minutos do local de realização 

do evento. A alimentação é de boa qualidade, com variado buffet de saladas, duas ou mais opções de carne e opção 

de arroz integral ou branco, e inclui suco e sobremesa, pelo valor de R$ 4,50 para não cadastrados e R$ 1,50 para 

cadastrados. 

Há vários restaurantes self-service populares muito próximos à Ufes; ficam na Avenida Anísio Fernandes Coelho, 

conhecida como Rua da Lama – que também congrega os bares mais frequentados pelo público universitário, à noite. 

Todos em torno de R$ 25,00 o quilo. Esses ficam a 5 minutos a pé, em relação ao portão principal do Campus. 

Algumas outras opções, no próprio bairro de Jardim da Penha, são: os restaurantes self-service Corais, Ferreirinha 

Grill e Sabor e Arte, os três em torno de R$ 35,00 o quilo; o Bacalhauzinho, o Cantina de Bacco, a Churrascaria 

Minuano, o Divino Botequim, o Partido Alto, o Porto do Bacalhau, o Portomare, a la carte; e o Cio da Terra, com 

comida vegana. Todos ficam a 5 ou 10 minutos de carro ou táxi em relação ao portão principal do Campus. 

Pontos de táxi 

Em Vitória, os táxis raramente ficam “rodando” pela cidade; é necessário telefonar para um ponto e solicitar um 

carro. A corrida entre o aeroporto e a Ufes fica em torno de R$ 20,00; entre a rodoviária e a Ufes em torno de R$ 

40,00. É importante pedir que o motorista ligue o taxímetro, caso não o faça imediatamente. Pontos mais próximos à 

Ufes: (27) 3314 1372 / 3314 0003 / 3314 3774 / 3324 0758 / 3325 7925 / 3325 6106. 

Pontos turísticos da cidade de Vitória 

Informações podem ser obtidas pelo site da Prefeitura de Vitória: http://www.vitoria.es.gov.br/turismo.php. 
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