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1.ª circular - Chamada de trabalhos

Imaginários Iluminados: era uma vez...a literatura para a infância

A Área Disciplinar de Português da Escola Superior de Educação de Viseu está a promover
um Encontro subordinado à Literatura para a Infância: “Imaginários Iluminados: era uma vez…a
literatura para a infância”, a ter lugar no dia 17 de novembro de 2017.
Este encontro abre espaço à participação de professores, educadores, investigadores que
possam estar interessados em partilhar as suas pesquisas, na chamada de trabalhos que se
apresenta. Pretende-se um encontro de debate, de reflexão e imaginação a partir o qual se
redimensione a literatura para a infância em espaços educativos, em cenários inclusivos e em
espaços de ilustração e em representações e estereótipos mais ou menos iluminados. A submissão
de resumos para Comunicações livres e Posters está aberta até ao dia 17 de outubro de 2017,
propondo como eixos temáticos:

1. Literatura para a infância e espaços educativos
2. Literatura para a infância e ilustração na era global
3. Representações na Literatura para a infância ilustrada
4. Literatura para a infância em cenários inclusivos

DATAS IMPORTANTES:
Submissões de resumos aceites até: 17 de outubro de 2017
Comunicação de aceitação de resumos: 2 de novembro de 2017
Prazo para inscrição: 14 de novembro de 2017
SUBMISSÃO DE RESUMOS para COMUNICAÇÃO E POSTER
N.º de caracteres: até 2500 (incluindo palavras-chave e título)
Identificação de COMUNICAÇÃO ou de POSTER
Língua de comunicação: Português (oficial) ou outra língua desde que com suporte em português
Título
Identificação de linha temática
Propósito do estudo
Método de pesquisa (se aplicável)
Resultados (se aplicável)
Conclusões
Até 5 Palavras-chave
Autor(es) e afiliação
A submissão de resumo será feita a partir do email: imaginariosiluminados@esev.ipv.pt, com o
assunto: submissão de resumo.
As Comunicações orais têm a duração de 15min (+5min de discussão) e a apresentação dos
Posters será agendada no programa, com a duração de 10min no máximo.
Cada autor pode submeter até 2 comunicações livres, ou 1 Comunicação e 1 Poster, ou 2
Posters.
INSCRIÇÕES:
- Participantes com Comunicação/Poster: 35€
- COM DIREITO a: certificado de apresentação de comunicação/poster; livro de resumos;
pasta com documentos; coffee break (máximo de 2 comunicações, ou 1 comunicação e 1

poster ou 2 posters.).
- Alunos de mestrado/doutoramento com comunicação: 25€
- COM DIREITO a: certificado de apresentação de comunicação; livro de resumos; pasta com
documentos; coffee break (máx. 2 comunicações).
- Participantes sem comunicação: 15€
- COM DIREITO a: certificado de presença; pasta com documentos; coffee break.
- Alunos do IPV sem comunicação: 5€:
- COM DIREITO a: certificado de presença; pasta com documentos; coffee break.

- Professores Cooperantes da ESEV: sem custos, mas sujeito a inscrição*
- COM DIREITO a: certificado de presença; pasta com documentos; coffee break.

A inscrição só é validada mediante envio, por email, para imaginariosiluminados@esev.ipv.pt, do
comprovativo de pagamento até ao dia 14 de novembro de 2017.

*No caso dos Professores Cooperantes da ESEV (EPE, 1.ºCEB, 2.ºCEB), deverão enviar um email
para: imaginariosiluminados@esev.ipv.pt para que a sua inscrição seja contabilizada,
identificando o instituição cooperante a que se associam.

