
APRESENTAÇÃO 
 

 

INSCRIÇÕES 
  

 

 

- O pagamento da inscrição (modalidade online) deverá ser feito 

no Departamento de Educação (DE) ou, por transferência 

bancária ou depósito identificado com CPF (NÃO PODE SER 

DEPOSITO EM ENVELOPE). Banco do Brasil, Agência 1109-

6, Conta Poupança 43.665-8 (Maria Beatriz Fernandes).  

-O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVERÁ ser anexado 

ao formulário de inscrição (online).  

-Os certificados serão enviados via e-mail, cabendo ao 

participante o cuidado em repassar CORRETAMENTE o 

endereço eletrônico no ato da inscrição.  

- O evento contará com as seguintes atividades: (i) conferência, 

apresentações culturais, Exposição de Antologias Poéticas, 

Restaurante da Poesia com CH total de 15h; (ii) Minicurso, 5h, 

para cada. Assim, cada inscrito poderá totalizar uma carga-horária 

de 20h, caso participe de todas as atividades do evento e do 

minicurso. Os inscritos só terão direito ao certificado total do 

evento (incluindo as oficinas), se confirmarem participação de, no 

mínimo, 75%. 

 

LOCAL DO EVENTO 
Campus Avançado Profa. Maria Elisa de A. 

Maia (CAMEAM)  

Endereço: BR 405, Km 153, Bairro Arizona, 

Pau dos Ferros/RN 

PROGRAMAÇÃO 
 

 QUINTA-FEIRA - 23/05/2019 

-NOITE 

19h – Abertura do evento.  

19h20min – Apresentação do BALE 

19h30min – Conferência: “Livros, estantes e 

bibliotecas – a palavra poética e a memória na 

trajetória de professores” 

CONFERENCISTA: Profa. Dra. Araceli 

Sobreira Benevides (UERN) 

COORDENAÇÃO: Profa Dra.Diana Maria 

Leite Lopes Saldanha 

21h – Lançamento de Livros 

-Araceli Sobreira Benevides 

-Maria Eridan da Silva Santos. 

-LOCAL: Auditório Profº Antônio de Farias 

Capistrano 

 

 SEXTA-FEIRA – 24/05/2019  

-TARDE 

13h às 17h – Minicursos 

-NOITE 

19h às 21h – Conversa Literária com as autoras 

Araceli Sobreira e Eridan Santos 

-Exposição da Antologias Poéticas construídas 

pelos alunos da disciplina   Literatura e Infância 

(Pedagogia Noturno/Pedagogia PARFOR B/ 

Pedagogia PARFOR D) 

-Restaurante da Poesia. 

-LOCAL: Auditório Profº Antônio de Farias 

Capistrano 

 

As inscrições no evento 

ocorrerão no período de 16 a 

22 de maio, online, pelo 

endereço eletrônico: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSes-28CK-

k3vIfKhABcEOj68XusE0lE3ry1

fhFeSIm0YJrwVQ/viewform?us

p=sf_link  
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AGRADECIMENTOS 
 

 Ao longo de uma graduação passamos por 

diversas disciplinas e mestres que com suas 

bagagens, colaboram em nossa formação. A cada 

período, novos conhecimentos são construídos e a 

cada grade curricular, surge um novo desejo de 

pesquisar. 

No componente curricular Literatura e 

Infância, aprendemos que literatura é a arte que 

humaniza. Percebemos, quão encantador são os 

livros, que nos levam a muitas aventuras e nos 

fazem descobrir novos mundos. 

Agradecemos aos nossos mestres do 

Departamento de Educação, que se dedicaram e se 

dedicam na formação de futuros professores. 

Agradecemos por não desistirem da educação e 

por lutarem por ela, mesmo diante das 

dificuldades que a cada dia surge para a formação 

de indivíduos críticos e reflexivos.  

Agradecemos especialmente a professora 

Diana Saldanha, por acreditar no poder 

transformador da literatura e propiciá-la a cada um 

dos estudantes de Pedagogia UERN/CAMEAM.  

Sendo assim, constitui-se um desejo nosso 

enquanto futuros professores, utilizar a literatura 

envolta de seu poder humanizador, para formar 

leitores que ultrapassem os limites da escola, isto 

é, desejamos formar leitores para uma vida inteira. 

 

 

At.te,  
Discentes da Disciplina Literatura e Infância 

ORGANIZAÇÃO 
 

Coordenação 

Diana Maria Leite Lopes Saldanha 

 

Cerimonial 

Keutre Gláudia da Conceição Soares 

Marília Cavalcante de Freitas Moreira 

 

Organização Geral: 

Aparecida Suiane Batista Estevam 

Beatriz Andrade dos Santos 

Maria Beatriz Fernandes 

Maria Emanuella da Silva Souza 

Renata Mariana Nogueira de Andrade 

Rogeanny Gabriella Silva Barros 
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