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1. COMUNICAÇÕES 
 

1.1. INSCRIÇÃO PARA COMUNICAÇÕES devem ser feita exclusivamente 
por meio do e-mail: euh2016ufrn@gmail.com contendo o assunto NOME DO AUTOR  
+ EIXO TEMÁTICO (ET). O participante interessado receberá a lista Das 
Comunicações aprovadas no seu próprio e-mail. 
 

Os trabalhos devem ser voltados aos ET’s a seguir: 
 

1) Metodologias do ensino de LE: resultados ou avanços de investigações, 
projetos ou trabalhos orientado ás possibilidades metodológicas em Língua 
Estrangeira (LE) cujo foco seja o perfil do aluno de Espanhol como Língua 
Estrangeira (E/LE) brasileiro. 

 
2) Língua espanhola: resultados ou avanços de investigações, projetos ou 

trabalhos sobre Ciências da Linguagem, Linguística aplicada ao Ensino de 
ELE ou uso crítico sobre textos orais ou escritos em língua espanhola ou LE. 

 
3) Literatura e cultura hispânicas: resultados ou avanços de investigações, 

projetos ou trabalhos sobre as experiências de leitura nos contextos das 
literaturas e culturas hispânicas; contribuições sobre diversidade cultural 
(contextos indígenas, afrodescendentes, gênero, etc.); escolas e gêneros 
literários (relação cultura x ensino e/ou literatura e ensino); crítica e análise 
de obras (estudo de poesias, contos, romances). 

 
 

4) Educação Inclusiva: resultados ou pesquisas em andamento, projetos ou 
trabalhos envolvendo pessoas com deficiência no contexto de escolarização. 

 
 
 
 

1.2. O RESUMO do trabalho a apresentar em forma de Comunicação de no 
mínimo 150 palavras e máximo 200 palavras, deverá conter: apresentação, objetivos, 
procedimentos metodológicos, três Palavras chave. Cada participante poderá submeter 
duas comunicações a ET’s distintos. 

mailto:euh2016ufrn@gmail.com


1.3. Formatação do resumo: PDF; fonte: Times New Roman; tamanho 12; 
espaçamento entre linhas de 1,5; com as seguintes informações: 
 
ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE HISPANIDADES – 2016. 
 
24 A 27 DE OUTUBRO DE 2016, UFRN, CURRAIS NOVOS- RN. 
 
EIXO TEMÁTICO (INDICAR NOME E NÚMERO DO ET). 
 
TÍTULO DO TRABALHO. NOME COMPLETO DO(S) AUTOR (ES),  
INSTITUIÇÃO DO(S) AUTOR(ES) E E-MAIL. 
 

1.4. Poderão se inscrever para apresentação de comunicações, alunos 
pesquisadores no âmbito de Letras Espanhol e áreas correlatas que estejam abordadas 
nas temáticas dos Eixos Temáticos. As comunicações serão de 15-20 minutos. Fica por 
decisão dos coordenadores de cada ET organizar a esquemática dos debates. 
 

1.5. A organização do VI EUH, não cobrirá quaisquer gastos dos autores de 
comunicações, a exemplo da taxa de inscrição, que será revertida em material para o 
evento e emissão dos certificados. 
 
 
 

2. PERÍODO DAS INSCRIÇÕES DAS COMUNICAÇÕES: 
 
 

2.1. As propostas de comunicações deverão ser enviadas entre os dias: 12 e 30 de 
setembro de 2016. 

2.2.  As propostas de comunicações deverão ser enviadas entre os dias: 01 e 10 de 
outubro de 2016. 

2.3. A relação das comunicações aceitas será divulgada a partir do dia 03 de 
outubro de 2016 no site do evento, nos murais da UFRN/CERES-Currais Novos e 
comunicado pessoalmente para cada interessado via e-mail. A eventual não aceitação da 
proposta não afeta o processo de inscrição, assim como o pagamento antecipado da 
inscrição não terá implicações sobre a análise das propostas. Submissão de trabalho e 
inscrição no evento são processos distintos. 
 
 

2.4. A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO está condicionada ao pagamento da taxa 
(ver tabela de valores) podendo ocorrer pessoalmente no Campus de Currais Novos 
durante o credenciamento ou através de depósito bancário: 
 

2.3.1 do dia 10 ao dia 14 de outubro no valor de 15,00$ (somente no 
turno vespertino)  

2.3.2 do dia 17 ao dia 21 de outubro no valor de 20,00$ (somente no 
turno noturno)  

2.3.3 através de depósito bancário do dia 17 ao dia 21 de outubro no 
valor de 20,00$: Banco do Brasil - Titular: Nuria Maria N Nunez 
- Agência: 0344-1 Conta Corrente: 28.128 –X (prévio aviso no e-
mail euh2016ufrn@gmail.com contendo o assunto NOME + 
INSCRIÇÃO); nesse caso, receberão a resposta de Confirmação 
da inscrição pelo e-mail.  

2.3.4 na semana do evento NÃO haverá inscrições de alunos 
vinculados a UFRN/CERES, Campus Currais Novos,
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o não-pagamento da taxa pelo(a) apresentador(a) implica o não credenciamento do(a) 
participante e, por consequência, o não recebimento de materiais, certificados e a 
exclusão do trabalho inscrito na programação do evento. 
 
 
 

3. TABELA DE VALORES (R$): 
 

Inscrições antecipadas até o dia 21 de outubro 
 

Sem apresentação: 15,00 
 

Estudantes de graduação Sem apresentação 20,00 
  

Estudantes de graduação cadastrados na APELE 
 
 

Sem apresentação: 15,00 
 
 

Estudantes de graduação 
 

Com apresentação: 30,00 
 

Estudantes de graduação cadastrados na 
APELE 

Com apresentação: 25,00 
 

Estudantes de Pós-Graduação Sem apresentação: 30,00 
 Com apresentação: 40,00 
  

Estudantes de Pós-Graduação cadastrados na 
APELE 

 

Sem apresentação: 25,00 
Com apresentação: 35,00 

 
Professores e Profissionais Sem apresentação: 45,00 

 Com apresentação: 60,00 
  

Professores e Profissionais cadastrados na 
APELE 

 

Sem apresentação: 40,00 
Com apresentação: 55,00 

 
  

  
 
 

2.5. Todos que estão ligados a APELE, devem apresentar uma declaração que 
comprove o vínculo. 

2.6. A programação final de apresentação das comunicações será divulgada no 
dia 07 de outubro de 2016 no site do evento e nos murais da UFRN/CERES, campus 
Currais Novos. 

 
 

3. DA CERTIFICAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES 
3.1. Os  certificados  de  apresentação  das  comunicações  serão  emitidos  para  

os(as) autores(as) de trabalhos inscritos, devidamente aceitos e apresentados no evento. 
 

4. PARTICIPAÇÃO COMO OUVINTE: 
 
 

4.1. Aberta a toda comunidade acadêmica e demais pessoas interessadas. 
 



4.2. Os ouvintes DEVIDAMENTE INSCRITOS (no local do evento ou on-line, 
por notificação de e-mail) e mediante o pagamento da taxa de inscrição, que cumpram o 
mínimo de 75% da carga horária total, correspondente à participação nas mesas 
redondas, minicursos e comunicações receberão certificado de participação de 30 horas. 
 
 
 

5. EQUIPAMENTOS: caso a exposição do trabalho/atividade demande a 
utilização de equipamento multimídia e/ou outros equipamentos o interessado 
deverão entrar em contato previamente com a organização do evento 
exclusivamente pelo e-mail: euh2016ufrn@gmail.com para verificar a 
disponibilidade do equipamento e solicitar a reserva do mesmo. Especificando o 
assunto do e-mail como RESERVA DE EQUIPAMENTO e informando o título 
da atividade. 

 
6. OS CASOS OMISSOS: serão decididos pela Coordenação e divulgados no site 

do evento: http://euh2016.wixsite.com/vieuh2016 
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7. MAIS INFORMAÇÕES: 
 
 
UFRN/CERES, Campus Currais Novos 
 
Rua Manoel Lopes Filho Nº 138 
 
Bairro Valfredo Galvão CEP 59380-000 
 
Telefones: (84) 9.9946-8944 
 
E-mail: euh2016ufrn@gmail.com 
 
Facebook: https://www.facebook.com/VIEUH2016/ 
 
Site: http://euh2016.wixsite.com/vieuh2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Currais Novos, 12 de setembro de 2016. 
 

A Comissão Organizadora do VI EUH 2016. 
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