
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  
 

ESTUDANTES DE LETRAS DA AMAZÔNIA SE REÚNEM EM EVENTO NA UFPA 

 

 

Informações 

De acordo com o Censo da Educação Superior, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), os cursos da 

área de Letras no Brasil concentravam, em 2010, cerca de 194,990 mil estudantes em todo o país. Apenas a 

Universidade Federal do Pará (UFPA) oferta no Processo Seletivo 2014 (PS 2014) 236 vagas em 20 cursos 

de graduação em Letras e recebeu um total de 8.412 inscrições. Universitários da área de todos os estados da 

Amazônia estarão em Belém no período de 13 a 17 de novembro para participar do Encontro Regional dos 

Estudantes de Letras (EREL). 

 

A programação discute as pesquisas realizadas na área de Letras, debate as dimensões políticas da formação 

em Letras na Amazônia e ainda põe em discussão temas como a diversidade linguística e literária no Norte 

do país e ainda a formação na linguagem brasileiras de sinais (LIBRAS). O evento também contém uma 

programação cultural intensa voltada para a integração dos conferencistas. A 14ª edição do EREL é uma 

realização da UFPA em parceria com o Instituo Federal do Pará (IFPA). 

 

O tema do encontro desta vez é “O Norte das raízes encantadas: a chuva que banha as cabeças e inspira a 

floresta das Letras”, e irá promover discussões de natureza acadêmica, mas também incentiva o debate de 

temas de relevância política, social e cultural. A ideia é que, através dos debates e do intercâmbio de 

conhecimento entre os participantes, o encontro colabore para que os estudantes da área tenham uma 

formação crítica, sem deixar de ressaltar a importância da cultura nortista do país. 

 

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas até o dia do evento pelo site 

http://erelnorte2013.wix.com/erel-norte. Os participantes podem escolher pacotes que incluem apenas a 

inscrição, inscrição e alimentação, inscrição e alojamento ou completo. 

 

A programação conta com sessões de comunicação, oficinas, mesas redondas, GDs, palestras, apresentações 

especiais e as Culturais Erel, que são noites temáticas com música, entretenimento e manifestações artísticas 

e culturais. No site do evento, existe o “Guia do Encontrista”, composta por muitas orientações sobre a 

participação nas atividades do Encontro. 

 

Serviço: 
XIV Encontro Regional dos Estudantes de Letras – EREL 

Inscrições e programação: http://erelnorte2013.wix.com/erel-norte 

Data: de 13 a 17 de novembro de 2013 

Local: Universidade Federal do Pará – Campus Guamá e Instituto Federal do Pará – IFPA 

 

Texto: Valéria Linhares – Assessoria de Comunicação da UFPA 

 

Contatos:  
● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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