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Primeira Circular 
 

  
 
 

Rio Grande, 5 de novembro de 2019. 
 
 
 
Apresentação 

 
O Núcleo de Tradução (NUTRA) da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) tem a satisfação de anunciar a realização do ENCONTRA – 
2º Encontro de Tradução. O evento será realizado nos dias 1, 2 e 3 de junho de 
2020, no Campus Carreiros da FURG, Rio Grande – RS. Voltado para o 
público acadêmico e profissional, o evento contará com Simpósios Temáticos, 
palestras e mesas-redondas, além de minicursos e oficinas. A temática desta 
segunda edição será “Tradução e Cultura”, consideradas enquanto instâncias 
teórico-práticas, as quais se encontram imbricadas de maneira complexa e 
interdependente nos diversificados fazeres tradutórios. 
 
 
Chamada para Simpósios Temáticos 
 
Com o objetivo de fomentar a divulgação de pesquisas e a promoção de 
debates acerca da temática, serão acolhidas propostas de Simpósios 
Temáticos nas seguintes linhas: teorias e críticas da tradução, história e 
historiografia da tradução, tradução literária, tradução cultural, tradução e 
interpretação, políticas linguísticas e políticas de tradução, mercado profissional 
de tradução, tradução intersemiótica, tradução audiovisual, tradução técnica, 
tradução pública, entre outras. Esperamos que sejam proporcionados espaços 
de reflexões críticas, teóricas e práticas na investigação de dilemas, 
possibilidades e desafios concernentes aos variados campos de estudos e de 
atuação em tradução e cultura. 
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PRAZOS DE SUBMISSÃO 
 
Fase 1: Simpósios Temáticos (ST) 
- até 31/01/2020 
 
Fase 2: Comunicação Oral em ST 
- de 17/02 a 15/03/2020 
 
ACEITES 
Fase 1 - até 14/02/2020 
Fase 2 - até 15/04/2020 
 
INSCRIÇÕES E VALORES 
- mais informações na segunda circular 
 
 
MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Fase 1 - Coordenadores de Simpósio Temático (ST): 
 
1. Doutores e Mestres das áreas de Estudos de Tradução e áreas afins; 
2. As propostas devem ser submetidas por, pelo menos, dois servidores de 
Instituições de Ensino Superior diferentes ou da mesma instituição e campi 
diferentes, ou ainda por dois ou mais profissionais da área de Tradução 
vinculados a entidades ou organizações devidamente reconhecidas; 
3. As propostas devem conter: nome completo do(s) proponente(s), titulação, 
instituição de origem, e-mail para contato, título explicativo e um resumo entre 
300 e 500 palavras e referências bibliográficas, se houver; 
4. Cada proposta deve ser encaminhada para o e-mail nutra@furg.br, com a 
seguinte formatação: em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 
simples; 
5. As propostas serão avaliadas por membros do Comitê Científico; 
6. Cada ST poderá incluir até 16 comunicações orais, divididas em até duas 
sessões; 
7. Cabe aos coordenadores estabelecer os critérios na escolha de 
comunicações; 
8. Cabe aos coordenadores a aprovação ou reprovação dos resumos 
submetidos ao seu Simpósio. Os coordenadores receberão o modelo oficial 
das Cartas de Aceite e de Recusa; 
9. Coordenadores de ST não pagam taxa de inscrição. 

 
 
Fase 2 - Apresentador de Comunicação Oral em ST: 
 
1. As propostas para Comunicação Oral devem se encaixar obrigatoriamente 
em algum dos STs aprovados, conforme a relação a ser divulgada para a Fase 
2; 
2. As propostas podem ter até três autores. No caso de texto em parceria, os 
autores encaminham um único resumo. Não serão permitidas mais de uma 
apresentação por autor; 
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3. No caso de textos em coautoria, um só autor pode apresentar; 
4. As propostas para Comunicação Oral serão avaliadas pelos coordenadores 
do ST escolhido; 
5. As propostas devem conter: nome completo, titulação, instituição de origem, 
e-mail para contato, um resumo entre 150 e 200 palavras e a indicação de 3 
(três) palavras-chave, separadas por ponto.  
6. Cada proposta deve ser encaminhada para os e-mails dos respectivos 
coordenadores de ST, a serem divulgados na Fase 2, com a seguinte 
formatação: fonte Times New Roman, estilo regular, tamanho 12 e 
espaçamento simples. 
 
 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
Adail Sobral 
Alexander Córdoba 
Bianca Cunha 
Dener Moreno 
Flávia Giaccobo 
Geanmarcos Terra 
Henrique Costa 
Joselma Noal 
Luiza Silva 
Normelia Parise 
Patricia Neves 
Pedro Moreira 
Rodrigo Pereira 
Wellington Machado 
 
 
 
 
REALIZAÇÃO 
 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG 
Instituto de Letras e Artes – ILA  
Núcleo de Tradução – NUTRA  
 
 
 
APOIO 
 
Grupo de Estudos em Tradução – GET/FURG 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE/FURG 
Programa de Pós-Graduação em Letras – PGLetras/FURG 
Universidade Federal de Pelotas – UFPEL 
 
 


