IX Seminário de Dissertações em Andamento

1. Apresentação
1.1. O Mestrado Acadêmico em Estudos Literários (MEL) do Departamento
de Letras Vernáculas da Fundação Universidade Federal de Rondônia organiza
o IX Seminário de Dissertações em Andamento, a se realizar nos dias 08 e
09 de dezembro de 2020 – das 8h00min às 12h:40min – e no dia 10 de
dezembro de 2020 – das 8h00min às 12h:10min –, online, em tempo real, por
meio da plataforma Google Meet.
1.2. Objetiva-se criar um espaço para a discussão das dissertações em
andamento na instituição, com possibilidade de trazer debatedores de outros
PPG da UNIR ou mesmo de outras instituições, bem como gerar indicadores
de integração com os cursos de graduação em Letras da instituição.
1.3
O Seminário de Dissertações em Andamento compõe uma atividade
complementar obrigatória da disciplina Metodologia da Pesquisa e do Mestrado
Acadêmico em Estudos Literários.
2. Inscrições dos mestrandos
2.1. Serão aceitos exclusivamente trabalhos de mestrandos regularmente
matriculados no MEL/UNIR, que não tenham participado das edições
anteriores, sendo obrigatória a participação dos discentes da turma de 2019/II,
na modalidade comunicador, e discentes da turma 2020/II enquanto ouvintes.
2.2. Cada participante da turma de 2019/II só poderá submeter um trabalho
com os resultados parciais da sua dissertação e não será permitida a inscrição
de trabalhos coletivos.
2.3. Os docentes do MEL devem submeter um texto em PDF com o
“esqueleto da dissertação” de mestrado de seus orientandos, de no mínimo 15
e no máximo 20 páginas, incluindo folha de rosto, resumo, sumário, introdução
(contendo objetivos, justificativa, método, apresentação de cada capítulo,
indicação dos autores e teoria) e referências bibliográficas, tudo de acordo com
as normas da ABNT.

2.4. A inscrição compreende o envio dos textos para o e-mail seda@unir.br
de 20 a 27 de novembro de 2020. O e-mail deve ter como assunto “Inscrição –
Seminário de Integração/2020/II”.
2.5. A comissão organizadora só aceitará arquivo enviado pelo próprio
discente desde que esteja assinado pelo(a) orientador(a).
2.6. Aos mestrandos que necessitarem justificar ausência no emprego pode
ser providenciada uma declaração, desde que a solicitação do documento seja
feita no ato da inscrição.
2.7. A Comissão Organizadora se reserva o direito de desconsiderar
inscrições que não seguirem as instruções deste edital.
2.8. Receberão certificado os mestrandos que tiverem participação integral
no evento.
3. Inscrições dos debatedores
3.1. Os docentes do MEL podem sugerir o nome de um professor doutor (do
MEL ou externo) para debater o trabalho do(s) seu(s) orientando(as)(s). As
indicações devem ser enviadas para o e-mail seda@unir.br, de 02 a 08 de
novembro de 2020. O e-mail deve ter como assunto “Debatedor – Seminário
de Integração/2020/II” e incluir nome completo, vínculo institucional, e-mail e
número do telefone do debatedor.
3.2 Para as submissões, cujos orientadores não enviarem a sugestão
mencionada em 3.1 até 08 de novembro, a comissão organizadora designará
para cada umas dessas submissões um debatedor que ficará encarregado de
ler previamente o texto submetido, tecer comentários e propor questões.
3.2. A Comissão Organizadora se reserva o direito de desconsiderar
inscrições e sugestões que não seguirem as instruções deste edital.
4. Os debates
4.1. Cada apresentação, com o uso de slides, não poderá ultrapassar 10
minutos, reservando-se 15 minutos para a arguição dos debatedores, que terá
por objetivo fornecer sugestões para um melhor andamento da pesquisa já
iniciada (referencial teórico, etapas da pesquisa, dentre outros). O aluno terá
até 5 minutos para responder aos questionamentos. Será facultado ao
debatedor o envio, para o aluno, de sugestões por escrito a respeito da
pesquisa apresentada.
4.2. Os horários serão confirmados depois de encerradas as inscrições. De
modo geral, os debates acontecerão nos dias: 08 e 09 de dezembro de 2020
– das 8h00min às 12h:40min – 10 de dezembro de 2020 – das 8h00min às
12h:10min –, online, em tempo real, por meio da plataforma Google Meet.

5. Cronograma

Atividade

Data

Local

Indicação de debatedores pelos
orientadores

02/11/2020 a 08/11/2020

seda@unir.br

Inscrição do texto referente à pesquisa
do orientando pelos orientadores

20 a 27/11/2020

seda@unir.br

08 e 09/12 de 2020 – das
8h00min às 12h:40min –

Online, em
tempo real, por
meio da
plataforma
Google Meet1

10/12/2020 – das 8h00min
às 12h:10min

Online, em
tempo real, por
meio da
plataforma
Google Meet

Exposições SEDA/2020/II

Exposições SEDA/2020/II

A Comissão

1

O Link do evento será encaminhado aos inscritos 24 horas antes do início do evento.

