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I CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDOS ISERIANOS – CNEI 

Teoria do Efeito Estético e Antropologia Literária: novos loopings críticos 

 

4º COMUNICADO  

 

Devido a problema técnico no SIGEventos, as inscrições no CNEI serão realizadas via  

Formulário Google (vide link abaixo). Quem já realizou a inscrição pela referida 

plataforma, não precisa preencher o formulário, pois a inscrição já está registrada.  

 

TUTORIAL PARA INSCRIÇÕES  
RETIFICADO 

 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
12/09 a 09/10 

 
 

LOCAL: Formulário Google (https://forms.gle/QDE6Xr9KobkcRSB58) 
 

PÁGINA WEB PRINCIPAL: https://www.gealufpb.com/cnei 

Sobre as INSCRIÇÕES 

 
1. As inscrições como participante nos minicursos serão deferidas por ordem 

cronológica e até o preenchimento de 30 vagas para cada minicurso. O 
deferimento das inscrições nos minicursos será realizado até o terceiro dia útil 
após o encerramento das inscrições. Cada participante poderá se inscrever 
em apenas 01 (um) minicurso. Caso sejam verificados pedidos de inscrição 
que não respeitem essa regra, apenas a inscrição no último minicurso 
selecionado será considerada. 

2. As inscrições como ouvinte nas comunicações orais serão registradas até o 
limite de 40 vagas para cada sala referente às comunicações orais. 

3. As inscrições como ouvinte nas conferências e nas mesas-redondas também 
serão registradas até o limite de 150 vagas para cada conferência e mesa-
redonda. 

4. Fica facultado aos ministrantes de minicursos, aos palestrantes das conferências 

https://forms.gle/QDE6Xr9KobkcRSB58
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e das mesas-redondas, aos mediadores das comunicações orais, das mesas-
redondas e conferências inscreverem-se no evento como ouvintes. 

5. Após o término das inscrições, no período de 03 a 10 de outubro, quem teve sua 
inscrição realizada e aprovada receberá informações, via e-mail, sobre como 
proceder para acessar a sala do evento na Plataforma Microsoft Teams. 

 
Atenção: os certificados referentes às participações como conferencistas, palestrantes, 
mediadores, apresentadores de comunicação oral, ministrantes de minicursos e cursistas 
serão emitidos pela Comissão Organizadora e enviados por e-mail. 
 

 
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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