
 
 

 

 

UFPA REALIZA CONGRESSO SOBRE LÍNGUA E LITERATURA 

 

Compartilhar conhecimento a cerca do fascinante universo das letras a nível regional, nacional e 

mundial, focando as fronteiras na América Latina. Esse é o objetivo da quarta edição do 

Congresso Internacional de Estudos Linguísticos e Literários da Amazônia (CIELLA) que 

acontece na UFPA no período de 23 a 26 de abril. A programação é a mais importante das áreas 

de letras e linguísticas da região norte e é organizada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Letras da federal paraense. Este ano, mais de 1.200 pessoas devem participar do evento. 

 

O CIELLA é bianual este ano tem como tema “Fronteiras Linguísticas e Literárias na América 

Latina”, promovendo uma discussão que abrange desde as questões dos avanços e contribuições 

que a tecnologia digital proporciona na compreensão, no estudo e no ensino de língua até o 

diálogo entre literatura, ciências sociais, história, tradições orais e manifestações artísticas nas 

diferentes sociedades. 

 

Programação diversificada - São mil inscrições confirmadas, 50 convidados do Brasil e do 

mundo, e cerca de oitocentos trabalhos da área de Letras e Linguística, mas a organização do 

congresso se prepara para receber mais participantes ouvintes nas várias modalidades do evento, 

dentre conferências, mesas redondas, minicursos, simpósios, sessões de comunicações, pôsteres, 

relatos de experiência e lançamentos de livros e revista. Há também programação cultural, com 

atrações musicais, exposição e venda de livros e artesanato da região. 

   

Segundo as professoras Marília Ferreira e Germana Sales, coordenadoras do Programa de Pós-

Graduação em Letras e uma das organizadoras do CIELLA, essa quarta edição insere a UFPA e 

a Amazônia num amplo cenário de discussão, com abordagem a respeito das línguas indígenas, 

do ensino-aprendizagem, dos estudos em torno do regional, nacional e universal na literatura, da 

tradução, da narrativa de resistência, da produção literária feminina e de diversos outros 

enfoques que destacam o congresso como um evento misto e fundamental para o 

reconhecimento da Universidade mediante o mundo. 

 

“O CIELLA se firmou notadamente como um grande evento na Amazônia, tem se consolidado 

e firmado o programa de pós-graduação em Letras da UFPA, partilhando o resultado de 

pesquisas de vários lugares do mundo, colaborando com nossos alunos que só tendem a crescer 

com esse exercício de elaboração do conhecimento, facilitando o desenvolvimento de suas 

próprias pesquisas científicas”, valoriza Marília Ferreira. 

 

Convidados internacionais - Inocência Mata (Portugal), Rosário Alvarez (Espanha), Rebecca 

Martinez (Estados Unidos), Enrique Hamel (México), Christine Sims (Estados Unidos), Pilar 

Valenzuela (Estados Unidos), Rubem Chababo (Argentina), Alicia Salomone (Chile) e Host 

Nitchack (Chile). 

 

Serviço: 

IV CIELLA  

Local: Universidade Federal do Pará - Rua Augusto Corrêa, 01 - Guamá. 

Data: De 23 a 26 de abril 

Hora: A partir de 8h. 

Contato: (91) 3201-7499 

Mais informações: www.4ciella.com.br 

 

Texto: João Thiago Dias - Assessoria de Comunicação da UFPA 

 

http://www.4ciella.com.br/

