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I CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS ISERIANOS – CNEI 

Teoria do Efeito Estético e Antropologia Literária: novos loopings críticos 

 

1º COMUNICADO  

 

 O Grupo de Estudos em Antropologia Literária - GEAL (PPGL/UFPB/CNPq) 

convida pesquisadores para o I Congresso Nacional de Estudos Iserianos, acerca do 

tema Teoria do Efeito Estético e Antropologia Literária: novos loopings críticos, a ser 

realizado de forma online, via Plataforma Microsoft Teams, nos dias 18, 19 e 20 de 

outubro de 2022, e gratuito em todas as modalidades de participação.  

O evento objetiva reunir doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, graduados 

e graduandos, que realizam ou realizaram pesquisas com a fundamentação teórica da 

Teoria do Efeito Estético e da Antropologia Literária, criadas pelo alemão Wolfgang Iser, 

para divulgar seus trabalhos e debater sobre os desdobramentos dessas teorias nos últimos 

anos. O evento promoverá conferências, mesas-redondas, comunicações orais e 

minicursos. 

 

SUBMISSÃO DE PROPOSTA PARA COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

As comunicações orais terão os seguintes eixos temáticos: 

1 Teoria do Efeito Estético, Antropologia Literária e Estudos Literários 

2 Teoria do Efeito Estético, Antropologia Literária e outras Artes 

3 Teoria do Efeito Estético, Antropologia Literária, Leitura e Ensino 

4 Mapeamentos e/ou análises da experiência estética à luz das teorias iserianas 

5 Confluências teóricas com estudos iserianos 

 
Para apresentar comunicação oral no CNEI é necessário enviar um RESUMO para 

submissaocnei@gmail.com (baixar template do resumo disponível no site) da seguinte 

forma: 
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Para: submissaocnei@gmail.com 
Assunto: Proposta Comunicação Oral 
Para a Comissão Científica do CNEI, 
Envio anexo o RESUMO da proposta de Comunicação Oral. 
Título do trabalho: xxxxx 
Eixo temático: xxxxx 
Autor 1: nome completo (Sigla da Instituição) (e-mail) 
Autor 2: nome completo (Sigla da Instituição) (e-mail) 
Autor 3: nome completo (Sigla da Instituição) (e-mail) 
Atenciosamente, 
Assinatura. 

 
O arquivo do RESUMO deve ser nomeado da seguinte forma: Resumo_título do 

trabalho_ETx (indicar em “x” o número do eixo temático). Exemplo: Resumo_Wolfgang 

Iser e a ficcionalidade_ET1. 

 
A proposta de Comunicação Oral pode ser individual, ou em coautoria com, no máximo, 

um autor, um coautor e um orientador. É preciso indicar no corpo do e-mail o vínculo 

institucional do(s) autor(es), caso não tenha(m), citar o vínculo do momento de realização 

da pesquisa.  

 
O RESUMO, obrigatoriamente, deve:  

a) ter entre 150 e 300 palavras, com fonte Times New Roman tamanho 12 e espaçamento 

entre linhas de 1,5;  

b) apresentar título, objetivos, metodologia, fundamentação teórica e resultados (obtidos 

ou esperados), com indicação do eixo temático no qual o resumo se enquadra;   

c) ter entre 3 e 5 palavras-chaves e indicar até cinco referências bibliográficas principais 

relacionadas ao trabalho;  

d) estar SEM o nome do(s) autor(es). 

 
A comissão científica do CNEI enviará a resposta (aceite ou recusa) por e-mail e os 

proponentes que tiverem resumos aprovados poderão submeter artigo completo para 

publicação nos anais do evento (vide tópico seguinte). O processo de avaliação dos 

resumos será realizado às cegas, sem identificação do(s) autor(es), e por uma dupla de 

avaliadores. 
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As comunicações orais acontecerão nos dias 18 e 19 de outubro, das 14 às 18 horas, pela 

plataforma Microsoft Teams. O dia e o horário de cada comunicação seguirão critérios 

estabelecidos pela Comissão Científica. Os trabalhos deverão ser apresentados nos dias e 

horários definidos. As normas para a apresentação do trabalho serão disponibilizadas, via 

e-mail, após divulgação do cronograma das comunicações orais. 

 

PRAZO DE ENVIO DO RESUMO (em formato .doc ou .docx): de 20 de junho a 22 de 

julho de 2022.  

 
ENVIO DE ACEITE OU RECUSA DO RESUMO: até 22 de agosto de 2022. 

  
DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DAS COMUNICAÇÕES ORAIS:  a partir de 

26 de agosto, no site do evento. 

 

ENVIO DO ARTIGO COMPLETO PARA PUBLICAÇÃO EM ANAIS 

 

A publicação do artigo completo está vinculada também à sua apresentação no CNEI, na 

data e no horário programados. A aprovação do resumo e envio posterior do trabalho 

completo não garantem automaticamente a sua publicação.  

 
O artigo completo deve ser enviado para submissaocnei@gmail.com  no formato .doc ou 

.docx e precisa estar de acordo com o template disponibilizado no site. O título do e-mail 

e do arquivo devem ser nomeados no seguinte padrão: “Artigo_Nome completo do 

autor_ETx” (em “x” indicar o número do eixo temático). Exemplo: Artigo_Gabriele 

Silva_ET2. Caso tenha mais de um autor, deixar o primeiro nome citado no trabalho. 

 
PRAZO DE ENVIO DO ARTIGO COMPLETO: até 21 de outubro de 2022. 

 
Comissão Organizadora do CNEI 

 
Grupo de Estudos em Antropologia Literária - GEAL 
Programa de Pós-graduação em Letras - PPGL/UFPB 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas – DLCV/UFPB 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA/UFPB 

Universidade Federal da Paraíba 
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