
        

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL/FACULDADE DE LETRAS 

 

EDITAL DE LANÇAMENTO 

 

IX SIMPÓSIO ARTÍSTICO-LITERÁRIO DE CASTANHAL (SALIC) &  

VII COLÓQUIO DE LINGUÍSTICA DE CASTANHAL (COLIC) 

EVENTO PRESENCIAL - 2022 

O Simpósio Artístico-Literário de Castanhal (SALIC) & o Colóquio de Linguística de 

Castanhal (COLIC) são dois eventos que ocorrem paralelamente na Faculdade de Letras do 

Campus de Castanhal da Universidade Federal do Pará. Iniciaram-se sob iniciativa e 

organização de alunos de Letras da referida unidade. 

O SALIC foi criado em 2012, como um Sarau Artístico-Literário, com a finalidade de 

incentivar a produção artística, em especial a literária, no Campus de Castanhal. Sua 

idealizadora foi a professora MsC. Ana Alice de Melo Felizola (in memoriam), juntamente com 

alunos da turma de Letras-Português 2011, que expandiram o evento às demais turmas de Letras 

do campus. Com o passar dos anos, o SALIC se tornou um evento de grande alcance, sendo 

necessário mudar sua modalidade, a qual deixou de ser um singelo Sarau para se constituir em 

um Simpósio Artístico-Literário.  

Em 2014, na ocasião da terceira edição do SALIC, percebeu-se a necessidade de inserir, 

ao lado das artes e da cultura, os estudos linguísticos no bojo das discussões que os alunos e 

professores já estavam promovendo no campus. Assim, surgiu o I Colóquio de Linguística de 

Castanhal (COLIC), que também se mostrou muito profícuo no que se refere ao número de 

participantes e apresentação de trabalhos. Neste mesmo ano, o SALIC deixou de ser um evento 

de caráter local, tornando-se, juntamente com o COLIC, um evento regional, uma vez que já 

contava com a participação de pesquisadores de diversos municípios paraenses e de outros 

estados da região Norte do país.  

Nesta edição de 2022, os eventos passam a ser coordenados pela Faculdade de Letras 

do Campus de Castanhal e, em vistas de maior consolidação, mudam seu status para um evento 

nacional, ao agregar à comissão organizadora e ao comitê científico representantes de outras 

instituições nacionais de qualidade, além de priorizar palestrantes convidados de instituições 

nacionais de diferentes estados do país, com produção científica e atuação acadêmica 

reconhecidas nacionalmente.  

Os eventos têm como objetivos: a) incentivar a elaboração e a divulgação dos trabalhos 

científicos produzidos pela comunidade acadêmica da UFPA e de demais IES; b) valorizar as 

pesquisas realizadas, divulgando-as por meio da publicação dos textos apresentados; c) 

fortalecer a sinergia entre pesquisa, ensino e extensão, aproximando a Graduação e a Pós-

Graduação no Curso de Letras, com o intuito de contribuir para a ciência e a educação na Região 

Amazônica. 

A cada edição, os eventos apresentam uma temática que retrata aspectos relacionados 

às áreas de concentração envolvidas e, também, preocupações sociais atuais. Na edição de 2022, 

em virtude da emergência sanitária ocasionada pela Covid-19 e seus impactos em todas as áreas, 

a incluir a educação e a produção de conhecimentos, os eventos trazem à reflexão o seguinte 

tema: “Desafios e estratégias da pesquisa e da atuação docente no contexto pós-pandemia”. 



Nesse ínterim, dentre outros aspectos, serão discutidas as problemáticas ocasionadas no 

convívio educacional, em seus diferentes níveis e esferas, a evidenciar, por exemplo, as 

defasagens oriundas do período em que os alunos não tiveram aulas presenciais. Esse aspecto 

evidenciou as profundas desigualdades em nosso país, inclusive as relacionadas ao acesso dos 

estudantes aos recursos tecnológicos, além das novas abordagens e reconexões dos discentes 

com o ambiente educacional, após esse período de ausência física nas salas de aula e 

consequente domiciliação das escolas e das universidades. 

Nesse contexto, a Coordenação dos Eventos propõe a realização das respectivas nona e 

sétima edições do SALIC e do COLIC, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 

2022. Nestas edições, a programação contará com a realização de palestras, simpósios temáticos 

e atemáticos, mesas-redondas, oficinas e relatos de experiência. 

A atualização das informações sobre os eventos pode ser acompanhada em: 

https://sitesaliccolic.wixsite.com/salic-colic-oficial 

 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

Lançamento do Edital e da 1ª Circular 12/9/2022 

Submissão de propostas de Simpósio Temático 12/9/2022 a 23/9/2022 

Divulgação dos Simpósios Temáticos aprovados até 26/9/2022 

Submissão de resumos das comunicações orais para 

os Simpósios Temáticos e Atemáticos  

26/9/2022 a 21/10/2022 

Submissão de resumos para relatos de experiência 26/9/2022 a 21/10/2022 

Divulgação de cartas de aceite dos resumos até 28/10/2022 

Inscrição para ouvintes 26/9/2022 a 12/11/2022 

Realização do IX SALIC & VII COLIC 30/11/2022 a 02/12/2022 

 

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

CATEGORIAS VALORES 

Professor/pesquisador com apresentação de trabalho R$ 100,00 

Estudante de Pós-Graduação com apresentação de 

trabalho 

50,00 

Estudante de Graduação/Graduado/Professor da 

Escola Básica com apresentação de trabalho 

25,00 

Ouvinte 20,00 

 

Coordenação geral  

Prof.ª. Dr.ª Márcia Cristina Greco Ohuschi 

Prof.ª Dr.ª Íris Barbosa 

Faculdade de Letras do campus de Castanhal 

https://sitesaliccolic.wixsite.com/salic-colic-oficial

