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Segunda Circular  

 

A Segunda Circular do II SINATE traz as normas e a Relação dos Grupos de Trabalho (GTs), 
necessárias à efetivação das inscrições, além de todas as informações presentes na Primeira 
Circular. 
 
Apresentação  

 
O II Simpósio Nacional de Texto e Ensino (II SINATE) é um evento acadêmico-científico 

promovido pelo Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET), em parceria com 
pesquisadores da linha de pesquisa em “Texto, ensino e construção de sentidos”, do Programa de 
Pós-Graduação em Letras (PPGL), e com pesquisadores, docentes, alunos e demais membros de 
diversos grupos de pesquisa do Departamento de Letras do CAMEAM/UERN e de outros 
departamentos da UERN.  

O II SINATE será realizado nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2012, na sede do Campus 
Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), em Pau dos Ferros/RN, e vem dar continuidade ao debate das questões 
teóricas e práticas em torno da temática, que ocorreu por ocasião do I SINATE, realizado na UERN, 
também em Pau dos Ferros, nos dias 25 e 26 de junho de 2009. Em sua primeira edição, o SINATE 
foi organizado por um grupo de professores do PPGL, vinculados à Linha de Pesquisa “Texto, ensino 
e construção de sentidos”, com apoio de membros de diferentes grupos de pesquisa do 
DL/CAMEAM e em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), como parte das atividades da pesquisa “Disciplinas da 
Licenciatura voltadas para o ensino de Língua Portuguesa”, vinculada ao Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica (PROCAD), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 
Superior (CAPES).  

Nesta segunda edição, o evento propõe constituir-se como espaço de divulgação e 
socialização de trabalhos produzidos por estudantes de graduação e de pós-graduação, bem como 
por pesquisadores e professores de Letras, Linguística e áreas afins, focalizando: (i) a socialização 

de pesquisas e trabalhos que abordem a temática do ensino do texto nos diferentes níveis de ensino, 
dentro e fora dos espaços escolares; (ii) o debate sobre as políticas institucionais de incentivo à 
pesquisa e à difusão e socialização do conhecimento científico; (iii) o debate sobre as políticas 
institucionais de incentivo à produção de textos técnicos e acadêmicos com fins de captação de 
recursos em órgão de fomento (sobretudo projetos para editais), em diferentes idiomas, e em função 
das políticas universitárias na área do ensino, da extensão e cultura, da pesquisa e da gestão 
universitária; e (iv) a interação e a integração entre grupos e linhas de pesquisas da área de Letras e 

Linguística e de áreas afins da UERN e de outras instituições de ensino superior do país, que tenham 
interesse por discutir a temática. 
 
Convidados e programação geral 
 

Durante o II SINATE, como parte de sua Programação Geral, teremos a participação de 
grandes profissionais da área, de diferentes universidades brasileiras, para discutir o texto na 
perspectiva do ensino-aprendizagem de línguas e dos usos para fins específicos. A presença de 
alguns já está confirmada, entre os quais destacamos os nomes de Sueli Marquesi (PUC/SP, 
UNICSUL), Jairo Campos (UNEAL), Mônica Cavalcante (UFC), Medianeira Souza (UFPE), Graças 



Soares (UFRN), Antonia Francimar (IFRN), Clécida Bezerra (UFERSA/UFPB), Marise Mamede 
(UFRN) e Rosiane Xypas (UFCG), que trarão contribuições em conferências, mesas-redondas e 
minicursos.  

A conferência de abertura será proferida pela professora doutora Sueli Cristina Marquesi, 

pesquisadora do GT de “Linguística do Texto e Análise da Conversação” da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística (ANPOLL), professora titular da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e ainda professora titular e Reitora da Universidade 
Cruzeiro do Sul (UNICSUL), em São Paulo.   

A conferência de encerramento será proferida pelo professor mestre Jairo José Campos da 
Costa, pesquisador, professor assistente de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura, coordenador 
do Núcleo de Pesquisa em Literatura (NUPEL) e Reitor da Universidade Estadual de Alagoas 
(UNEAL). 
 
Inscrições com apresentação de trabalho e como ouvinte 

 
O evento contará com uma série de atividades acadêmicas, tais como grupos de trabalhos, 

comunicações orais, mesas-redondas, minicursos, conferências, lançamento de livros, atividades 
culturais, entre outras. As inscrições para essas modalidades de participação ou como ouvinte serão 
realizadas no Blog do GPET (http://gpetuern.blogspot.com.br/p/eventos.html), por meio de 

preenchimento de formulário eletrônico. Os minicursos tratarão de questões referentes ao tema do 
evento e serão ofertados por convidados da comissão organizadora. As comunicações orais deverão 
estar vinculadas às temáticas dos Grupos de Trabalho (GTs) abaixo relacionados, e suas inscrições 
devem seguir os prazos e as demais normas desta circular: 
 
(i) Envio de resumo: 15 de outubro a 05 de novembro de 2012; 
(ii) Recebimento da carta de aceite: 16 de outubro a 10 de novembro de 2012; 
(iii) Envio de trabalho completo: 20 de outubro a 12 de novembro de 2012; 
(iv) Inscrição e comprovante de pagamento: 15 de outubro a 12 de novembro de 2012;  
(v) Inscrições como ouvinte: 15 de outubro a 12 de dezembro de 2012.  

 
Os resumos deverão ser enviados para o endereço eletrônico segundosinate@gmail.com e 

para e-mail de um dos coordenadores do Grupo de Trabalho (conforme consta na relação abaixo) 
para o qual submeterá também o trabalho completo.  

Os trabalhos completos e os comprovantes de pagamento (nos quais deve constar a 
identificação nominal do inscrito) deverão ser enviados para o endereço eletrônico 
segundosinate@gmail.com apenas após a confirmação de aceite do trabalho submetido.  

A publicação dos resumos e dos trabalhos completos ocorrerá por ocasião do evento, nos 
Anais do II SINATE, em formato eletrônico e com ISBN.  

Cada pessoa deverá fazer sua inscrição individualmente, mesmo que sua participação no 
evento seja em coautoria de trabalho a ser apresentado. E cada inscrito poderá publicar no máximo 
três trabalhos completos nos Anais do II SINATE, seja em autoria ou coautoria. Além disso, os 

trabalhos que tiverem mais de três autores deverão ser acompanhados de uma justificativa da 
necessidade daquele total de participantes em único trabalho. 
 
Relação dos Grupos de Trabalho (GTs) 
 

As inscrições para comunicações orais, com apresentação de trabalho, deverão estar 
vinculadas às temáticas dos Grupos de Trabalho (GTs) e os trabalhos devem ser obrigatoriamente 
enviados para os dois emails listados abaixo de cada GT. 

 

(i) GT Produção/refacção de texto oral e escrito 

Coordenadores: 
Lidiane de Morais Diógenes Bezerra, Maria Emurielly Nunes Almeida e Josinaldo Pereira de Paula 
E-mails para envio dos trabalhos:  
emurielly_almeida@hotmail.com e segundosinate@gmail.com  
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(ii) GT Produção, análise e ensino do texto acadêmico-científico 

Coordenadores:  
José Cezinaldo Rocha Bessa, Jorge Luis Queiroz Carvalho e Cleide Alane Dantas Balbino 
E-mails para envio dos trabalhos:  
jorge_carvalho15@hotmail.com e segundosinate@gmail.com 
 

(iii) GT Produção, análise e ensino do texto jurídico 

Coordenadores:  
Diana Maria Cavalcante de Sá, Sueilton Junior Braz de Lima e Daysa Rêgo de Lima 
E-mails para envio dos trabalhos:  
sueilton-pdf@hotmail.com e segundosinate@gmail.com 
 

(iv) GT Produção, análise e ensino do texto instrumental e administrativo 

Coordenadores:  
Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa, Marília Cavalcante de Freitas e Fernando Filgueira 
Barbosa Júnior 
E-mails para envio dos trabalhos:  
mariliacavalcantef@yahoo.com.br e segundosinate@gmail.com 
 

(v) GT Produção, análise e ensino do texto literário 

Coordenadores:  
Maria Edileuza da Costa, Charles Albuquerque Ponte e Francisca Jucélia da Silva 
E-mails para envio dos trabalhos:  
juceliasilva2006@yahoo.com.br e segundosinate@gmail.com 
 

(vi) GT Produção, análise e ensino do texto midiático 

Coordenadores:  
Ivanaldo Oliveira dos Santos Filho, Maria Ivanúcia Lopes da Costa e Márcia Bezerra de Morais 
E-mails para envio dos trabalhos:  
ivanucialopes@bol.com.br e segundosinate@gmail.com 
 

(vii) GT Produção, análise e ensino do texto político 

Coordenadores:  
Maria Eliete de Queiroz, Jocenilton Cesário da Costa e Ilderlândio Assis de Andrade Nascimento 
E-mails para envio dos trabalhos:  
newton.costa.jp@hotmail.com e segundosinate@gmail.com 
 

(viii) GT Produção, análise e ensino do texto didático-pedagógico 

Coordenadores:  
Maria de Fátima de Carvalho Dantas, Michel Cristiano Souza da Silva e Francisco Vieira da Silva 
E-mails para envio dos trabalhos:  
michelcristianosilva@hotmail.com e segundosinate@gmail.com 
 

(ix) GT Novas tecnologias, texto e ensino 

Coordenadores:  
Antonio Luciano Pontes, Tatiana Lourenço de Carvalho e Victor Rafael do Nascimento 
E-mails para envio dos trabalhos:  
victor.sovrane@live.com e segundosinate@gmail.com 
 

(x) GT Gramática e ensino de texto 

Coordenadores: 
Rosangela Maria Bessa Vidal, Wellington Vieira Mendes e Mizilene Kelly de Souza Bezerra 
E-mails para envio dos trabalhos:  
 kelly_mizilene@hotmail.com e segundosinate@gmail.com 
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(xi) GT Leitura e ensino do texto em espaços escolares e não escolares 

Coordenadores:  
Maria Lúcia Pessoa Sampaio, Emanuella Carla Medeiros de Queiros e Maria Gorete Paulo Torres 
E-mails para envio dos trabalhos:  
goretetorres@hotmail.com e segundosinate@gmail.com 
 

(xii) GT Leitura, produção e ensino de textos em línguas estrangeiras 

Coordenadores:  
Marcos Nonato de Oliveira, Jailson José dos Santos e Elvis Alves da Costa 
E-mails para envio dos trabalhos:  
elvinhojk@yahoo.com.br e segundosinate@gmail.com  
 
Taxas e pagamento de inscrição 

 

MODALIDADE DE INSCRIÇÃO COM 
APRESENTAÇÃO 

SEM APRESENTAÇÃO 
(Ouvinte) 

Alunos e comunidade R$ 30,00 R$ 20,00 

Professores da Educação Básica R$ 30,00 R$ 20,00 

Alunos de pós-graduação R$ 50,00 R$ 40,00 

Professores universitários R$ 70,00 R$ 60,00 

 
O pagamento das inscrições deverá ser feito no Banco do Brasil, Conta Poupança n. 21.156-

7 (variação 51), Agência 1109-6, em nome de Rosângela Alves dos Santos Bernardino, por depósito 
direto (não será aceito depósito por envelope) ou por transferência, com identificação nominal do 
inscrito no comprovante. 
 
Normas para elaboração do Resumo e do Trabalho Completo 
 
(i) Resumo: texto justificado em um só parágrafo, contendo entre 150 e 250 palavras (não contar 

título, autor/coautor e instituição), escrito em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples; título 
centralizado e em letras maiúsculas; nome do autor/coautor alinhado à direita, com espaço 1,5 
abaixo do título, com apenas as iniciais em letras maiúsculas; abaixo, nome da instituição por 
extenso e sigla. O resumo deve apresentar introdução, metodologia, resultados e conclusões, 
embora não deva constar a nomeação desses itens. Deverá apresentar, ainda, entre três e cinco 
palavras-chave, separadas por ponto e vírgula. A revisão gramatical do resumo será de 
responsabilidade de seu(s) autor(es).  
 
(ii) Trabalho completo: texto justificado, com 08 a 15 páginas, incluindo referências e anexos. 

Escrito em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento de 1,5 e margens com 3 cm (superior e esquerda) 
e 2cm (inferior e direita). Título centralizado, em negrito e em letras maiúsculas. Nome do autor 
alinhado à direita, com espaço 1,5 abaixo do título, com apenas as iniciais em letras maiúsculas e, 
abaixo, nome da instituição por extenso e sigla. As citações ao longo do texto deverão ser redigidas 
em tamanho 11, obedecendo ao recuo de 4 cm e ao espaçamento de dois espaços simples. As 
referências deverão ser feitas em espaço simples sem afastamento. O texto completo deve ser 
enviado em formato word 97-2003-2007 e NÃO em formato PDF. O resumo não deverá aparecer no 

corpo do texto completo. Os trabalhos serão aceitos para publicação somente se atenderem às 
normas acima e não serão aceitas substituições ou modificações posteriores dos trabalhos aceitos 
para apresentação e/ou publicação. A revisão gramatical será de responsabilidade de seu(s) 
autor(es).  
 
Apoio e parceria na promoção do II SINATE 
 

O II SINATE tem o apoio financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Norte (FAPERN), por meio do Edital 004/2012-FAPERN, e do Departamento de Letras do 
CAMEAM/UERN. O evento será realizado também mediante parceria e apoio do Programa 
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“Biblioteca Ambulante e Literatura nas Escolas” (BALE), do Departamento de Educação do 
CAMEAM/UERN, e de diferentes Programas de Pós-Graduação, Grupos de Pesquisa e de Extensão, 
Programas e Projetos Especiais de Ensino e Extensão, da UERN e de outras IES, e também em 
parceria com profissionais envolvidos em Projetos e Programas do Governo Federal, financiados 
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), assim como com o 
apoio de membros de Programas financiados pela CAPES, como o PROCAD, o Observatório da 
Educação (OBEDUC), o Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA), o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e o Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (PARFOR), além de profissionais que atuam no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e no Programa Institucional de Monitoria (PIM) 
da UERN, entre outros. 

Esperamos contar com a participação de professores da educação básica e superior, 
pesquisadores e alunos de graduação e da pós-graduação de universidades brasileiras, interessados 
em discutir questões relacionadas à produção, circulação e ensino de textos.  

Maiores informações estarão disponíveis no Blog do GPET 
(http://gpetuern.blogspot.com.br/p/eventos.html), pelo endereço eletrônico 
segundosinate@gmail.com e por novas circulares. 

 
Pau dos Ferros, 14 de outubro de 2012. 

 
A Comissão Organizadora do II SINATE 
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