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Nesta página, você pode fazer registros e submissões de resumos dos trabalhos e outras 

modalidades. Os detalhes serão encontrados abaixo. A página já está operacional e com todas as 

informações relevantes disponíveis, mas será atualizada continuamente, por isso recomendamos 

aos interessados no evento que consultem periodicamente para conhecer as últimas notícias do 

nosso X Congresso. 
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SEGUNDA CIRCULAR 

  

Convidamos a toda a comunidade latino-americana comprometida com LEITURA E ESCRITA e suas 

projeções educacionais a participar do X CONGRESSO INTERNACIONAL DA UNESCO CÁTEDRA, que 

será realizado na Universidade do Panamá de 3 a 7 de agosto, 2020 

  I. OBJETIVOS DO CONGRESSO: 

• Discutir os desafios das ciências da linguagem em face dos problemas de leitura e escrita de 

várias perspectivas e abordagens, com uma visão integral e interdisciplinar.  

• Avaliar as contribuições de outras disciplinas para o desenvolvimento das ciências da 

linguagem e suas aplicações na leitura e escrita em suas áreas de especialização. 

• Divulgar o progresso da pesquisa teórica e empírica no campo da leitura e da escrita.  

• Favorecer a criação de espaços de discussão e debate em torno dos problemas específicos do 

campo.  

• Conhecer os novos avanços da didática da leitura e da escrita nos novos contextos acadêmicos 

e profissionais.  

• Fortalecer os vínculos acadêmicos entre os pesquisadores da Cátedra Unesco de Leitura e 

Escrita, nacional e internacionalmente.  

• Promover a consolidação de espaços de intercâmbio e treinamento entre professores e 

pesquisadores novos e especializados. 

 

 



 

II ORIENTAÇÕES SOBRE OS TEMAS DO CONGRESSO: 

 

1. Compreensão e produção de textos (Psicolinguística e Linguística Cognitiva).  

2. Perspectivas glotopolíticas dos instrumentos linguísticos.  

3. Práticas sociais de leitura e escrita.  

4. Leitura e escrita na era digital.  

5. Textos e práticas sociais de leitura e escrita em situações formais e não formais.  

6. Problemas educacionais em relação à leitura e escrita.  

7. Redação de invenção e leitura literária na formação de leitores e escritores.  

8. Bilinguismo e multiculturalismo.  

9. Cognição, análise do discurso e argumentação no ensino e pesquisa em leitura e escrita. 

 

III IDIOMAS OFICIAIS DO CONGRESSO: espanhol, português e inglês 

  

IV CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS 

 O X Congresso terá cinco conferências plenárias que discutirão as pesquisas atuais sobre leitura e 

escrita e serão responsáveis por especialistas internacionais propostos pelo comitê organizador. 

Eles terão curta duração (45 a 60 minutos). Não há debate (perguntas e respostas) no final. Para 

ver os plenaryists que confirmaram sua apresentação, acesse 

http://xcongresocatedraunesco.com/#conferencistas 

  

V. MODOS DE INTERVENÇÃO:  

1. Tabelas de discussão  

2. Tabelas temáticas ou simpósios  

3. Apresentações  

4. Cartazes  

5. Discursos em flash talks ou defesa de uma pesquisa de doutorado em pouco tempo. 

  

 



 

V. INDICAÇÕES GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 

1. Mesas de discussão ou debate  

É um espaço de interação sobre um dos tópicos controversiais e interessantes do X 

Congresso. Quem dirige essas tabelas será proposto pelo Comitê Organizador. Esses 

coordenadores ou moderadores propõem os tópicos para discussão e escolhem os 

especialistas que participarão. Essas tabelas terão de 4 a 6 participantes (incluindo o 

moderador), com duração de uma hora a uma hora e trinta minutos, com 10 a 15 minutos 

para cada apresentação. 

2. Tabelas temáticas ou simpósios  

É uma modalidade que reúne um grupo de especialistas em um subcampo da 

especialidade ou em um determinado tópico, neste caso os indicados pelo X Congresso. 

Neste espaço, são apresentados e discutidos trabalhos sobre o tema central, sob 

diferentes ângulos ou perfis. Coordena um especialista proposto pelo Comitê Organizador, 

apresenta os palestrantes e seus tópicos. Nas conclusões, o coordenador atualiza o 

assunto até o momento. Discussões, perguntas e respostas são conduzidas diretamente 

com o público, oralmente ou por escrito, geralmente no final do simpósio e antes do 

encerramento pelo coordenador. Os simpósios ou tabelas temáticas têm duração de 2 

horas e abrangem 3-5 apresentações orais de 15 min. cada uma. 

3. Apresentações: 

O artigo é um produto de comunicação oral de uma pesquisa em andamento (com 

resultados parciais) ou concluída. Deve ser original: não debe ter sido apresentado 

anteriormente em outro evento acadêmico-científico ou divulgados em qualquer meio 

impresso ou digital.  Para participar dessa modalidade, deve ser apresentada uma 

proposta (sumário / resumo) enquadrada em alguns dos eixos temáticos do congresso.  As 

diretrizes para envio do resumo e do formulário serão encontradas em 

http://xcongresocatedraunesco.com/home/ponencias.                                                            

Os resumos serão recebidos até  o 15 de fevereiro de 2020. Todo pesquisador deverá 

preencher o formulário 'envio de resumo' com as informações solicitadas. A comissão 

comunicará a aceitação dos trabalhos ou recomendações, se necessário, nas seguintes 

datas:  

                              De 17 a 29 de fevereiro de 2020. 

  

4. Cartazes ou pôsteres: 

Constituem uma estratégia de exibição cujo objetivo é disseminar os resultados de 

experiências didáticas e avanços da pesquisa.  

As diretrizes para o envio do resumo do pôster podem ser encontradas em: 

http://xcongresocatedraunesco.com/home/convocatorias 

  

http://xcongresocatedraunesco.com/home/ponencias


 

ACEITAÇÃO DE RESUMOS E DESIGN DOS PÔSTERES 

A Comissão de Pôster informará sobre a aceitação de resumos e pôsteres por e-mail nas seguintes 

datas estabelecidas: 

  

• Aceitação do resumo: de 20 a 25 de abril de 2020. 

• Aceitação de pôsteres: de 15 a 20 de junho de 2020. 

 

VI PRÊMIOS DO X CONGRESSO: LEITURA E ESCRITA: DESAFIOS PERSISTENTES PARA CIÊNCIAS DA 

LÍNGUA  

• Concurso de redações curtas 

o CATEGORIA: estudantes da América Latina com mestrado nas áreas de linguística, 

ciências da linguagem, leitura e escrita, entre outros.  Veja as regras em 

http://xcongresocatedraunesco.com/Content/docs/Concurso1.pdf 

  

• Cartaz ou concurso de pôsteres 

    O X Congresso premiará as três melhores propostas. 

            Veja a descrição em     http://xcongresocatedraunesco.com/home/convocatorias  

• Concurso flash talks sobre defesa de uma pesquisa de doutorado em pouco tempo  

o Em breve as bases do concurso comum serão detalhadas de acordo com o 

coordenador e proponente da modalidade. 

   

VII PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO NO X CONGRESSO 

Este formulário deve ser preenchido em todos os seus campos e enviado on-line da maneira que 

será anunciada posteriormente. 

  

 

 

 

 

 



 

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO                                   Até 31/06/                   01/07/2020 a 3/8/2020 

EXPOSITORES: TRABALHOS E PÔSTERES 

PESQUISADOR  nacional / estrangeiro                           USD 100,00                               USD 150,00 

ESTUDANTE nacional / estrangeiro                                 USD 35,00                                 USD 50,00 

ASSISTENTES 

PESQUISADOR -PROFESSOR –PROFISSIONAL                  USD 70,00                               USD 85,00 

nacional / estrangeiro 

Estudante nacional / estrangeiro                                       USD 20,00                              USD 30,00 

ATIVIDADES DE PRÉ-CONGRESSO                                      USD 30,00                               USD 50,00 

  

   

VIII NOTAS ESPECIAIS: 

1. Os participantes podem participar das modalidades do X Congresso, desde que os formulários 

correspondentes sejam preenchidos em tempo hábil.  

2. Nos trabalhos apresentados em coautoria, todos os seus membros devem se inscrever e pagar a 

taxa do expositor correspondente mesmo que não  participarem do X Congresso. A leitura ou 

apresentação deve estar a cargo de um dos co-autores. 

3. Os mecanismos de pagamento serão relatados nas próximas circulares.  

4. Em relação aos workshops pré-congresso, todas as informações serão enviadas em uma circular 

especial. 
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Comitê Organizador 
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Universidade do Panamá, República do Panamá 

PÁGINA WEB, TELEFONE E LOCALIZAÇÃO 

Up-panama2020@xcongresocatedraunesco.com 

 

Tel. (+507) 523 6696 


