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CURSO DE EXTENSÃO 
 LITERATURA E SUAS MARGENS: CULTURA, GÊNERO, RAÇA, 

SEXUALIDADE E PRODUÇÃO LOCAL 
 
 
A Coordenação de Letras Estrangeiras (CLE/UFPI), com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
(PREXC/UFPI), oferecerá, dos dias 22 a 26 de julho de 2019, no período da tarde (das 14 às 18h), o curso de 
extensão “Literatura e suas margens: cultura, gênero, raça, sexualidade e produção local”, coordenado pelo 
Prof. Dr. Cláudio Augusto Carvalho Moura e pelo Prof. Dr. Wander Nunes Frota. 
 
1. SOBRE O PORQUÊ DO CURSO: 
Pesquisas tais quais as desenvolvidas por teóricas como Regina Delcastagnè (2018) mostram que o grosso da 
produção literária nacional em prosa da segunda metade do século XX até os dias de hoje é, massivamente, 
branca (mais de 90% de seus autores), masculina (mais de 70% de seus autores) e produzida no eixo sul-
sudeste. Mesmo a constituição dos sujeitos romanescos, em especial personagens protagonistas e narradores, 
mostra uma hiper-predominância caucasiana masculina da ordem média dos 70%. Em um recorte dentro do 
espectro da sexualidade, mais de 80% dos personagens são heterossexuais e, no que toca o estrato 
socioeconômico, em torno de 80% situam-se entre a elite econômica e a classe média, sendo que à ultima 
correspondem a algo superior a 50% dos personagens.  
 
Tais dados mostram a reprodução, em Literatura, de padrões excludentes naturalizados em nossa sociedade. 
Padrões esses que podem ser, mutatis mutandis, estendidos para a produção literária ocidental de um modo 
geral.  
 
Há de se reconhecer, entretanto, que segmentos como as autorias feminina e negra vêm alcançando maior 
espaço editorial e público, em comparação a outras minorias, dentro de uma progressão temporal. Porém, a 
disparidade no que tange à representatividade desses e de outros grupos à margem, quando confrontada com 
seus números populacionais absolutos, mostra que, pela visão mais otimista, houve, no máximo, uma leve 
redução. Nada que se possa classificar como uma melhora significativa.  
 
Isso posto, este curso pretende apresentar, por meio das vozes de sujeitos que gozam de lugares de fala dentro 
de categorias tidas minoritárias, suas experiências com a produção e/ou teorização de literatura. Visa, portanto, 
contribuir para a “desinvisibilização” de tais sujeitos e grupos, mesmo que de forma tímida, mostrando ao 
público participante que a literatura se constitui, verdadeiramente, mais enquanto miríade do que os poucos 
pontos isolados que somos condicionados a enxergar. 
 
2. CARGA-HORÁRIA: 20h 
Atenção: certificado ÚNICO, referente ao curso completo, emitido pela PREXC/UFPI, condicionado a: 

•   Frequência mínima de 75% do curso, mediante assinatura de folha de frequência controlado por 
monitor(a). O(a) participante que não cumprir a carga-horária mínima, independente de justificativa, 
não terá direito a certificado. Não serão concedidos certificados referentes a dias específicos. 

 
3. LOCAL: Auditório do Centro de Tecnologia, Centro de Tecnologia, Campus Ministro Petrônio Portella, 
Teresina.  
 
 



4. PÚBLICO-ALVO: Graduandos(as) e Pós-Graduandos(as) Stricto Sensu (mestrado e doutorado) de Letras 
da Universidade Federal do Piauí e de outras instituições de ensino superior (IES).  
Atenção: Não serão aceitas inscrições de pessoas que não se enquadrem no público-alvo do curso.  
 
5. PRÉ- REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 
*Aluno(a) regularmente matriculado(a) em Curso de Graduação ou de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado 
e doutorado) em Letras: inscrição mediante apresentação de Comprovante de Matrícula atualizado. 
 
6. NÚMERO DE VAGAS: 180 vagas.  
Atenção: Vagas limitadas por ordem de inscrição; sendo que, dessas, 10% (18 vagas) serão destinadas a 
pessoas com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social. 
 
7. INSCRIÇÕES: 
As inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail literatura.margens.ufpi@gmail.com  
Os(as) interessados(as) deverão enviar e-mail com os seguintes dados para o endereço eletrônico supracitado: 

•   Título do e-mail: INSCRIÇÃO 
•   Nome completo (sem abreviações); 
•   Número de matrícula (somente para graduandos(as) e pós-graduandos(as) da UFPI); 
•   Número de CPF; 
•   Arquivo PDF com Comprovante de Matrícula 2019.2 gerado via SIGAA (o SIGAA é o sistema 

acadêmico da UFPI, alunos de outras IES devem gerar Comprovante de Matrícula a partir do sistema 
usado pela sua IES. No caso da IES não haver realizado a matrícula 2019.2, será aceito Comprovante 
de Matrícula 2019.1); 

•   Arquivo com Declaração de pessoa com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social, se for 
o caso. 

Atenção: Será aceita apenas 1 (uma) inscrição por endereço de e-mail. Inscrições incompletas ou fora do prazo 
serão automaticamente desconsideradas. Quaisquer erros referentes aos dados enviados pelo(a) interessado(a) 
serão de sua inteira responsabilidade e poderão inviabilizar tanto a sua participação no curso quanto sua 
certificação, não sendo obrigação da coordenação ou da equipe a checagem de dados, a tomada de ação ou a 
resolução de quaisquer problemas decorrentes de tais equívocos, quando cometidos pelo(a) interessado(a). 
 
8. MATERIAL: 
É recomendável, mas não obrigatório, trazer caderno e caneta para as aulas. 
 
9. CRONOGRAMA: 

 
INSCRIÇÕES 

15 a 18 de julho de 2019 
OBS: Inscrições exclusivamente via e-mail (item 7.).  
Inscrições anteriores ou posteriores serão desconsideradas. 

DEFERIMENTO 
DE INSCRIÇÕES 

19 de julho de 2019 
OBS: A lista com os CPFs dos(as) participantes será divulgada no site da UFPI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABERTURA (Introdução ao curso, dia 22.07.2019 das 14 às 14:30h) 

•   Coordenador: Prof. Dr. Cláudio Augusto Carvalho Moura (CLE/UFPI) 
1ª PARTE: LITERATURA E ESTUDOS CULTURAIS (Discussão acerca da 

produção, recepção e teorização, dia 22.07.2019 das 14:30 às 18h)  
•   Ministrante: Prof. Me. Ruan Nunes da Silva (UESPI) 

2ª PARTE: LITERATURAS DE EXPRESSÃO LGBTQ (Discussão acerca da 
produção, recepção e teorização, dia 23.07.2019 das 14 às 18h) 
•   Ministrante: Profa. Ma. Ana Kelma Cunha Gallas (UNIFSA) 



ATIVIDADES DO 
CURSO  

3ª PARTE: LITERATURAS DE AUTORIA FEMININA (Discussão acerca da 
produção, recepção e teorização, dia 24.07.2019 das 14 às 18h) 
•   Ministrante: Profa. Ma. Laís de Sousa Romero (IFMA) 

4ª PARTE: LITERATURAS NEGRAS (Discussão acerca da produção, recepção e 
teorização, dia 25.07.2019 das 14 às 18h) 
•   Ministrante: Profa. Dra. Assunção de Maria Sousa e Silva (UESPI) 

5ª PARTE: LITERATURA PIAUIENSE (Discussão acerca da produção, recepção e 
teorização, dia 26.07.2019 das 14 às 17:30h) 
•   Ministrante: Profa. Ma. Jasmine Soares Ribeiro Malta (CLV/UFPI) 

ENCERRAMENTO (Considerações sobre o curso, dia 26.07.2019 das 17:30 às 18h) 
•   Coordenador: Prof. Dr. Cláudio Augusto Carvalho Moura (CLE/UFPI) 

 
RESULTADO 29 de julho de 2019.  

OBS: A lista com os CPFs do(as) participantes aptos(as) a receberem certificado 
será divulgada no site da UFPI.  

 
10. CERTIFICADO: Assim que expedidos pela PREXC/UFPI, os certificados serão disponibilizados 
eletronicamente no endereço https://sis.ufpi.br/sisprex/www/controleparticipante/inserircpf, mediante acesso 
através do número de CPF do(a) participante.  
Atenção: Os(as) participantes serão informados(as) pela coordenação, via e-mail, quando os certificados 
estiverem disponíveis. 
 
11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

•   Não serão feitas, sob hipótese alguma, inscrições presenciais no local do evento; 
•   A entrada no auditório será permitida somente aos(às) alunos(as) inscritos(as) no curso, mediante 

comprovação documental (RG ou outro documento com foto). Pessoas não-inscritas serão convidadas 
a se retirar do local; 

•   Caso algum(a) aluno(a) perturbe o andamento das atividades, ele(a) será convidado a se retirar e terá 
sua inscrição automaticamente cancelada; 

•   O curso é destinado, exclusivamente, aos(às) graduandos(as) e pós- graduandos(as) stricto sensu em 
Letras (itens 4 e 5), sem exceções. 

 
 
Dúvidas: duvidas.literatura.margens.ufpi@gmail.com  
Atenção: E-mails de interessados(as) que não se enquadram no público-alvo do curso serão automaticamente 
desconsiderados e não receberão resposta. 
 

 
 

Teresina, 11 de julho de 2019. 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. Cláudio Augusto Carvalho Moura 
Coordenador do Curso 


