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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DO I ENELELS 

 

A Universidade Federal do Ceará - UFC e a Coordenação do Curso de Letras 
Libras – CCLL, juntamente com a Comissão Organizadora, vem a público divulgar 
as diretrizes do I Encontro Nacional de Ensino e Letramento em Escrita da Língua 
de Sinais - I ENELELS, com o Tema: ESCRITA DE ELS NO ENSINO: 
REFLETINDO POLÍTICAS E PRÁTICAS” que se realizará na cidade de Fortaleza - 
Ceará - Brasil no período de 18 a 22 de Julho de 2016. 

 

1. DO TEMA: ESCRITA DE ELS NO ENSINO: REFLETINDO POLÍTICAS 
E PRÁTICAS. 

 

Devido o crescimento no número de instituições de ensino que adotaram o 

ensino da Escrita de Língua de Sinais (ELS) para estudantes de Libras, a pesquisa 

e produção de material em ELS, a difusão da Libras no meio da comunidade ouvinte 

e seu interesse em buscar mais informações a respeito desta Língua. No Brasil, 

desde 1996, há pesquisas e experiências de ensino de escrita de língua de sinais 

(representação gráfica dos vocábulos das línguas de sinais) no sistema conhecido 

como SignWriting, com teses e dissertações publicadas, a apesar da Libras ser 

reconhecida legalmente (Lei Nº 10.436/02) foi apenas mais tarde que o ensino de 

sua escrita por meio de  disciplina acadêmica foi inserida nos cursos de Letras 

Libras, a partir de 2006, primeiramente pela UFSC e em seguida nas demais 

universidades, bem como disciplina curricular nas escolas bilíngues e/ou 

especializadas. Contudo ainda não se fez nenhum encontro no âmbito nacional para 

discutir o papel da escrita de sinais no ensino da Libras, metodologias, didáticas, 

trocas de experiências e práticas exitosas que visem garantir e promover o registro 

escrito das línguas de sinais. Justifica-se a realização deste encontro nacional para 

que se preencha esta lacuna servindo como suporte para educadores de alunos 

surdos, estudantes da área e profissionais interessados, além de profissionais 

especializados como tradutores/intérpretes e professores de Libras que necessitam 

compreender mais sobre a ELS que a cada dia torna-se uma realidade dentro da 

Comunidade Surda. 

 
 

1.1. DOS EIXOS TEMÁTICOS 

 

Teremos 4 eixos temáticos, em cada grupo de trabalho, do qual irão nortear as 

discussões do evento, são eles:  
 

● Ensino  

● Política 

● Linguística  

● Tradução/Interpretação 
 

Todos os eixos temáticos são subtemas do tema principal que é Escrita de ELS no 
Ensino: refletindo políticas e práticas. 
 



2. Da estrutura  
 

O I ENELELS terá uma organização estabelecida em Palestras, Minicursos, 
Comunicação em Libras, Pôsteres, Mesas – Redondas, Grupos de Trabalho e 
Exposição de Livros.  
 
 

3. DOS PARTICIPANTES 

 
Poderão se inscrever docentes e discentes de todas as instituições de ensino 

superior do Brasil, podendo submeter trabalhos acadêmicos ou participar como ouvintes.   
 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 
Para realizar as inscrições no I ENELELS, o participante deverá realizar o 

preenchimento da ficha de inscrição no link (http://goo.gl/forms/0iWwdvBnvC) estando 
atento em responder todas as perguntas corretamente. 

 
Após o preenchimento do formulário, é necessário realizar o pagamento somente 

em forma de depósito em qualquer Lotérica da Caixa ou Banco Caixa Econômica Federal; 
Conta Poupança: 00001763-5 Operação: 013; Agência: 4030; Titular: Rundesth Saboia 
Nobre. Lembrando que existem prazos e valores, como mostra abaixo:  
 

FORMAÇÃO VALORES DIAS 

 
 

Graduação/ 
Especialização 

R$ 60,00 31 de Março 

R$ 70,00 01 a 30 de Abril 

R$ 80,00 01 a 31 de Maio 

R$ 90,00 01 a 30 de Junho 

 
 
 

Mestrado 

R$ 90,00 31 de Março 

R$ 100,00 01 a 30 de Abril 

R$ 110,00 01 a 31 de Maio 

R$ 120,00 01 a 30 de Junho 

 
 

Doutorado/ 
Pós-doutorado 

R$ 130,00  31 de Março 

R$ 140,00 01 a 30 de Abril 

R$ 150,00 01 a 31 de Maio 

http://goo.gl/forms/0iWwdvBnvC


R$ 160,00 01 a 30 de Junho 

 

 
Depois de efetuado o pagamento, é solicitado que envie o comprovante de depósito 

e uma declaração que comprove sua formação para o e-mail: fenelels@gmail.com para a 
confirmação da sua inscrição! 

 
 

4.1 DAS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS  
 

Todos os participantes poderão se inscrever para apresentar nas seguintes 
categorias: 
 

1. Minicursos; 
2. Comunicação Oral; 
3. Pôsteres; 
4. Mesas - Redondas 

 

As propostas de apresentação de Minicursos, Comunicação em Libras, Pôsteres 

e Mesas - Redondas devem ser voltadas para os eixos temáticos: Ensino, Política, 

Linguística ou Tradução. 

 

Os trabalhos devem ser enviados para o E-mail: elstrabalho@gmail.com 

 

Os minicursos não precisam ter eixo temático, porém, precisam estar de acordo 

com o tema do encontro que é a Escrita da Língua de Sinais. 

 

Todas as apresentações deverão ser realizadas em Libras, não haverá profissionais 

TILS para este fim. 
 

Todos os trabalhos deverão ser enviados em formato de RESUMO, podendo ser em 

Português, Escrita de Sinais ou em formato de Vídeo em Libras, onde serão 

submetidos à apreciação da Comissão Científica, seguindo as regras dispostas pelo 

presente edital. 

 

Os trabalhos das categorias de Comunicação em Libras e Mesa-redonda, se 

aprovados, será solicitado o envio do RESUMO EXPANDIDO (Apenas em 

Português ou Escrita de Sinais) para que o mesmo seja publicado nos anais do 

evento. 
 

Todos os trabalhos que forem aceitos, receberão uma carta de aceite, até o dia 

31/05.  
 

A relação dos trabalhos, seus títulos e autores serão divulgados até o dia 17/06 

junto com a programação completa e os horários.  
 

 

 

mailto:fenelel@gmail.com


4.2. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES 

 

Período de Inscrição de Todos os Trabalhos - RESUMOS 07/03 a 30/04 

Período de Envio de Resumo Expandido (Comunicação 

em Libras, Pôsteres, Mesas-redondas) 

30/04 a 31/05 

Envio da Carta Aceite ou Recusa (todos os trabalhos) Até 31/05 

Divulgação dos Trabalhos Aceitos no Site 17/06 

 

 

5. DAS NORMAS DE PRODUÇÃO DOS TRABALHOS  
 

TODOS OS TRABALHOS DEVEM SER VOLTADOS PARA DISCUSSÕES 

ACERCA DA ESCRITA DA LÍNGUA DE SINAIS - ELS 

 

● Indicação da categoria: Minicursos, Comunicação Oral, Pôsteres, Mesas 

Redondas.  

● Indicação do eixo temático (Comunicação Oral, Pôsteres e Mesas-

Redondas): Ensino, Política, Linguística e Tradução; 

● Papel: formato A4 (21x29, 7cm) 

● Margem: as folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3cm; direita e 

inferior de 2cm. 

● Título: fonte Arial, em caixa alta (maiúsculas), corpo 12, negrito, centralizado, 

entrelinhas simples. – Separar o título do nome dos autores por duas linhas em 

branco, entrelinhas simples. 

● Nome do(s) autor(es): fonte Arial, corpo 12, alinhado à direita, entrelinhas simples. – 

Colocar ao lado do(s) nome(s) do(s) autor(es) e sua afiliação institucional. 

 

Separar os nomes dos autores do resumo por duas linhas em branco, entrelinhas simples. 

Configurar parágrafo, espaçamento antes 0pt e depois 6pt. 

O texto deve ser iniciado logo após o tópico anterior, conforme acima descrito. 

 

● Texto: 200 a 300 palavras com espaço simples, fonte Arial; corpo 12; cor preta; 

alinhamento justificado, entrelinhas simples contendo: a síntese do objetivo da 

pesquisa/experiência/prática, referencial teórico, metodologia, conclusão e 3 a 5 

palavras-chave separadas por ponto. As páginas não devem ser numeradas. 

● Citações: Até três linhas, manter a formatação acima definida para o texto. Mais de 

três linhas, fazer recuo de 4cm da margem esquerda, letra Arial, corpo 11, 

alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas simples. Obs.: Consultar a ABNT 

NBR 10520. 

● Imagens: Dispostas no corpo do texto podendo ser coloridas ou em P&B, 

CONFIGURADA EM EXTENSÃO JPG, com resolução mínima de 72 dpi e máxima 

de 150 dpi, com tamanho de 7x5cm, o mínimo e ou 15x10cm o máximo. 

Alinhamento centralizado. 

● Nome do autor e coautores completos e por extenso (máximo 4 no total) com a 

indicação do e-mail e Lattes; 

●  Palavras-chave: de 3 a 4 palavras 

●  Formato PDF 

 



 Se o trabalho for aprovado pela comissão científica, será solicitado um RESUMO 

EXPANDIDO para a publicação nos anais do I ENELELS, das seguintes categorias: 

Comunicação Oral e Mesas-Redondas. 
 

 

5.1. MINICURSOS 

 

Apresentação oral onde o expositor ministra uma temática específica seguida de 

demonstrações do objeto (técnica) que gerou o minicurso, engloba o que cada aluno 

pode aprender e o que cada professor pode transmitir com eficácia. 
 

Normas para apresentação dos MINICURSOS: 

 Os minicursos terão carga horária de 2 horas. 

 Será disponibilizado datashow nas salas onde acontecerão as oficinas, outros 

materiais serão de inteira responsabilidade dos apresentadores. 
 

 

5.2. COMUNICAÇÃO ORAL 

 

Reflexões teóricas e práticas decorrentes de pesquisas, extensão e ensino 

concluídas ou que apresentem análises parciais consistentes. 
 

Normas para APRESENTAÇÃO ORAL 

● Cada participante terá até 20 (vinte) minutos para apresentação, seguidos de 

05 minutos para discussão. 

● Será disponibilizado datashow e microcomputador no auditório onde 

acontecerão as sessões de comunicação oral. 
 

 

5.3. POSTERES 
 

Resultados de experiências ou pesquisas em andamento que apresentem análises 

parciais ou em processo. 
 

Normas para CONFECÇÃO DO POSTER: 

 Dimensões: o pôster deverá apresentar as seguintes medidas: 1,20m de altura 

por 80 cm de largura. 

 Título: em Fonte Arial e em letras maiúsculas e deverá ser o mesmo título 

utilizado no momento da inscrição do trabalho. Abaixo do título e com fonte 

menor, devem constar os nomes dos autores, da instituição, da cidade, do 

estado e o e-mail do apresentador. 

  Corpo do pôster: deverá ser autoexplicativo, de preferência com o máximo de 

ilustrações (figuras, diagramas e tabelas). Deve conter: introdução, objetivo 

(proposição), metodologia, resultados, conclusões e referências bibliográficas 

(no máximo cinco). Sugere-se que as conclusões sejam colocadas sob a forma 

de tópicos. 
 

 



Normas para a APRESENTAÇÃO DO POSTER: 

 A instalação do pôster obedecerá à numeração definida pela Comissão 

Organizadora juntamente com o dia e horário.  

 O autor deve ficar junto ao seu pôster durante o período de exposição 

determinado pela Comissão Organizadora, para apresentação do seu trabalho 

aos participantes do Encontro; 

 A colocação e a retirada dos painéis serão de inteira responsabilidade dos 

autores, que deverão cumprir os horários estabelecidos e divulgados 

posteriormente. 

 Os participantes do I ENELELS irão avaliar os pôsteres. 

                         
 

6. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  
 

A avaliação das propostas irá considerar os seguintes critérios: 
 

● Relevância da proposta para discussões com a temática em Escrita de 

Sinais; 

● Interlocução e contribuições para a área da Escrita de Sinais; 

● Contextualização com os eixos temáticos: Ensino, Tradução/Interpretação, 

Linguística, Política. 

● Coerência com os objetivos propostos; 

● Conclusões claras; 

● Não serão avaliados trabalhos que não atenderem aos critérios de 

formatação, principalmente, limite de página. 

. 
 

7. DA CERTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO  
 

Os trabalhos selecionados serão publicados nos anais do I ENELELS.  

O Certificado de Apresentação e Participação será entregue, pessoalmente, no 

último dia do evento.    
 

 

8. DOS CASOS OMISSOS NESTE REGULAMENTO 

 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora 

do Congresso. O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 

Rundesth Saboia Nobre 

COORDENAÇÃO GERAL DO I ENELELS 

 

 

I ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO E LETRAMENTO EM ESCRITA DA LÍNGUA 

DE SINAIS  


