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II Colóquio Nacional de Letras e o XV Colóquio
de Pesquisa e Extensão
Foto: Simetria Letras
Foto: Simetria Letras

Professora da FL, Aline da Cruz, Presidente da FAPEG Profa. Maria Zaira Turchi, Pró-Reitora de Extensão e Cultura ,Profa. Giselle Ferreira Ottoni Candido e o Diretor da Faculdade de Letras, Professor Francisco Quaresma.

A

Faculdade de Letras realizou em abril o II Colóquio
Nacional de Letras e o XV
Colóquio de Pesquisa e Extensão.
O evento promoveu um amplo diálogo entre pesquisadores e acadêmicos em torno das questões que
envolvem a formação do professor
e do pesquisador da área de Letras.
O colóquio foi prestigiado por
professores doutores da UFG, USP,
UNESP e UFSC das áreas de Estudos

Lingüísticos, Estudos Literários, Libras e Línguas Estrangeiras, que ministraram palestras sobre os temas
“Formar jovens leitores”, “Línguas, Letras e Sinais” e “Línguas em Contato”.
O evento contou com sessões de comunicações coordenadas, sessão de pôsteres, debates de
filmes, exposições fotográficas, lançamentos de livros, apresentações
do Coral Lettere in Canto, teatro
em Libras e da Cia da Arte e apre-

Foto: Simetria Letras

Participantes do II Colóquio Nacional de Letras e XV Colóquio de Pesquisa e Extensão.
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Professor Francisco Quaresma, Diretor da
Faculdade de Letras.

sentações musicais de voz e violão.
Segundo a professora Aline da
Cruz, responsável pela organização do
colóquio, o evento abre a oportunidade para a exposição dos trabalhos de
pesquisa, de extensão e de grupos de
estudo, desenvolvidos na área de Letras, dando visibilidade às pesquisas
desenvolvidas na Faculdade de Letras
da UFG e é um momento de exposição e compartilhamento de trabalhos com a coletividade acadêmica.

Informativo da Faculdade de Letras da UFG

Fique Ligado!

Em comemoração ao Dia Mundial do
Livro (23/04), a equipe Simetria da FL desenvolveu
uma ação interativa para realçar a importância dessas publicações.
Com a pergunta "Qual o seu livro favorito?",
localizada no mural externo da faculdade, as pessoas que transitavam naquele espaço puderam indicar
aos demais amantes da literatura suas preferências de leitura. Obrigada a todos que participaram!

Foto: Simetria Letras

Dia Mundial do Livro

Mural da Faculdade de Letras.

Quer publicar seu artigo na
revista Signótica?

Já curtiu a Fan Page da
Faculdade de Letras?

Está aberta a chamada de artigos e trabalhos para
a revista Signótica V. 26 n° 22014/02 do Programa de PósGraduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras, exclusivamente dedicada aos Estudos Linguísticos.
Prazo máximo: 1º de julho de 2014
Submissões e normas de publicação no site
h t t p : / / w w w. re v i s t a s. u fg. b r / i n d e x . p h p / s i g

Curta e acompanhe todas as novidades da FL.

fb.com/letrasufg

Ciclo de conferências sobre Tipologia Linguística
Foto: Rice University

Professor Masayoshi Shibatani

A Faculdade de Letras promoveu
nos dias 28, 29 e 30 de abril o ciclo de
conferências com o professor e especialista em Tipologia Linguística, Masayoshi
Shibatani, da Rice University, dos Estados
Unidos. O palestrante abordou a tipologia de fenômenos relacionados à nominalização, finitude e serialização verbal.

O evento é uma iniciativa do Núcleo de Tipologia Linguística, grupo de
pesquisa interinstitucional que agrega
pesquisadores da UFG, Universidade
de Brasília (UnB) e Universidade Federal
do Pará (UFPA), com apoio da Rice University e do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da FL/UFG.
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Jornadas Regionais da Associação Brasileira de Hispanistas

A

e refletiram sobre as bases teórico-metodológicas que as Instituições de Ensino Superior da região
Centro-Oeste utilizam para formar
professores de Espanhol como
pesquisadores de suas práticas

pedagógicas. Na ocasião, o evento
prestou uma homenagem à memória do professor chileno Fernando
Plaza Malea, incentivador do Hispanismo na FL/UFG e mentor da
Licenciatura em Letras/Espanhol.
Foto: Arquivo FL

Faculdade de Letras teve
a honra de receber pela
primeira vez, nos dias 22
e 23 de abril, as Jornadas regionais da Associação Brasileira de
Hispanistas (ABH). Tratou-se de
uma parceria entre a ABH, a Área
de Espanhol do curso de Especialização em Língua Estrangeira e
a Coordenação do Programa de
Pós-Graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Letras.
Os alunos, professores e
pesquisadores de espanhol discutiram o tema “Formação do
professor-pesquisador Hispanista”

Realização de mesa redonda nas Jornadas Regionais da ABH

Você sabia?
No dia 21 de maio é comemorado o Dia
do Profissional de Letras.
Felicitamos todos os Profissionais de Letras,
especialmente os docentes e acadêmicos
do curso de Letras da UFG.

Aniversariantes do Mês

Expediente

06/05 - Katia Menezes De Sousa
11/05 - Neuma Chaveiro
15/05 - Israel Elias Trindade
21/05 - Margareth De Lourdes Oliveira Nunes
21/05 - Carlos Abs Da Cruz Bianchi
26/05 - Carla Janaina Figueredo
29/05 - Carmina Goncalves Mota E Souza
29/05 - Aline Da Cruz
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Contribua para a próxima edição
do EntreLetras
Você pode enviar a sua sugestão para
o e-mail: simetrialetras@gmail.com.
Participe com suas ideias para deixar
o nosso informativo ainda melhor.
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simetrialetras@gmail.com.

