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I ENCONTRO COM A PALAVRA, O 

ESCRITOR E O LEITOR: LITERATURA 

NO VESTIBULAR 

O primeiro encontro “Com a 

palavra o escritor e o leitor: literatura 

no vestibular” estará preferencialmente 

aberto aos alunos do segundo e terceiro 

ano do Ensino Médio, professores da 

Escola Estadual Severino Gonçalo 

Gomes Cavalcanti, professores e 

acadêmicos da UERR e demais 

interessados no diálogo com os 

escritores que tiveram suas obras 

selecionadas para o vestibular, além dos 

autores de Roraima que contribuem para 

a cultura local e para a diversidade 

temática. A ação visa proporcionar uma 

contribuição do Programa de Educação 

Tutorial da UERR, promovendo um 

diálogo aberto entre os alunos bolsistas, 

alunos da escola pública, a fim de 

beneficiá-los com o direito à literatura, 

com as escolhas de leitura e promover 

uma melhor interação entre professores 

e alunos da universidade e professores 

da educação básica para discussões de 

aspectos teóricos relevantes na área de 

letramento literário e gêneros textuais. O 

grupo PET tem como meta realizar 

palestras com escritores na rede pública 

de ensino, especialmente na Escola 

Severino Gonçalo Gomes Cavalcanti, 

onde o projeto é aplicado. Após a 

conversa com os escritores, os alunos 

serão motivados a produzir relatos e 

resumos que contribuirão com a 

melhoria da escrita e interpretação 

literária. 

PROGRAMAÇÃO 

Dia 18  

14h – Música Roraimeira 

14:10 - Aspectos literários da obra 

Inocência, de Viconde Taunay, por 

Maria Júlia Aguiar Abadi e Angelita 

Carvalho da Silva – PET/UERR. 

14:30 - Comunicação oral da obra 

Urihi de Devair Fiorotti e Jaider Esbel 

e apresentação de um vídeo, pelas 

acadêmicas Natânia Barbosa 

Sampaio e Priscila Valerio 

15:10 – Com a palavra o escritor de 

Urihi: Devair Fiorotti. 

 

15:50 – Intervalo 

 

16:05 – Espaço aberto aos alunos do 

ensino médio para perguntas. 

 

16:15– Comunicação oral da obra O 

homem do Barlovento, pela 

acadêmica Vitória Grabrielly Freitas – 

PET/UERR. 

16:40h – Com a palavra, o escritor 

Bruno Garmatz sobre a obra O 

homem do Barlovento e outras obras. 

17:20 – Espaço aberto aos alunos do 

ensino médio para perguntas. 

 

17:30- Encerramento e autógrafos. 

 



 

 

 

 


