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Informativo da Faculdade de Letras da UFG

Um encontro com o professor português Arnaldo 
Saraiva na Faculdade de Letras

A                               Faculdade de Letras 
teve o prazer de rece-
ber, nos dias 13, 16 e 

17 de setembro, o professor e 
escritor Arnaldo Saraiva, da 
Universidade do Porto - Por-
tugal. O renomado crítico da 
literatura brasileira abordou o 
tema Encontro e desencontro 
dos modernismos português 
e brasileiro, em um mini-
curso destinado aos profes-
sores e alunos da instituição.
  Sócio correspondente da 
Academia Brasileira de Le-
tras (ABL), Saraiva atua 
como investigador cien-
tifico e literário, ensaísta, 
cronsta e poeta. É licenciado em 
Filosofia Românica pela Fa-
culdade de Letras de Lisboa e 
recebeu título de doutor pela 
Faculdade de Letras do Porto, 
onde foi docente de Estudos 
Brasileiros e Africanos com 
a sua tese O Modernismo 

brasileiro e o Modernismo 
português, que motivou uma 
abordagem na Universidade 
Federal de Goiás – UFG.
  Na ocasião, Saraiva es-
clareceu que seu intuito, ao 
ministrar uma temática tão 
importante para a cultura lo-
cal, foi “misturar as relações 
entre o modernismo de Por-
tugal e do Brasil que foram, 
talvez, os mais importantes 
movimentos literários que 
houve nos dois países”. Para 
ele, há vários registros e fa-
tores que comprovam que 
as nações possuem seme-
lhanças e que lutaram pelas 
suas comunidades através 
de várias ações em comum.
  Saraiva foi convidado pela 
professora Solange Fiuza, 
que se sentiu honrada pela sua 
visita e palestra na instituição. 
“Quando tive a oportunidade 
de encontrá-lo no ano passa-

do, em Portugal, propus que 
quando estivesse no Brasil 
ele viesse a Goiânia. Enfim, 
ele veio, e foi uma oportuni-
dade muito importante para  
a Faculdade de Letras abrir 
um diálogo sobre o tema”, 
agradeceu a professora.

Professor  portuguêsArnaldo Saraiva 
e Professora Solange  Fiuza, da Fa-
culdade de Letras

Professor português Arnaldo Saraiva, professora Solange Fiuza, da Faculdade de Letras, e ouvintes do Minicurso
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Informativo da Faculdade de Letras da UFG

Seminários de Gramática 
de Português

Toda sexta-feira, das 17h40 
às 20h, a Faculdade de Le-
tras realiza o Seminário de 
Gramática do Português 
no bloco Bernardo Elis, 
na sala Pós A. Participe!

Ensaio Lettere InCanto 
Toda segunda-feira, das 
12h30 às 14h, na sala 15 da 
Faculdade de Letras, acon-
tecem os ensaios do Coral 
Lettere InCanto. Participe! 

XV EREL e XIV EGEL
O XV Encontro Regional 
de Estudantes de Letras 
do Centro-Oeste e XIV 
Encontro Goiano de Estu-
dantes de Letras acontecerá 
de 14 a 17 de novembro, 
na  UnUCSEH - UEG/
Anápolis. No evento será 
discutido o tema “Os sa-
beres acadêmicos que bro-
tam no ardor do cerrado”. 

Espaço Acadêmico
Solidão

Ah! Como na vida eu 
queria
O brilho ter da estrela fria
Em minh’alma pelo vento
Trazido do distante 
firmamento.

E quão novo ardor
Eterno poeta da solidão 
Que de pedra fez seu 
coração 
Do brilho faria amor.

Poderia então da palavra 
triste
Com doce perfume fazer a 
rosa
Só com cego olhar é que 
vistes
Transformado o seco verso 
em divina prosa.

Viver enfim uma vida 
plena
E em tal volúpia 
massacrante

A felicidade encontrar pura 
e serena
No aconchego quente d’um 
seio arfante.

No dia então aquietar-se-ia
Em louco amor despir a 
fronte
Do disfarce em que até 
então vivia
De solitário noturno, o 
poeta errante. 

                   Marcella Mota

  Aluna do 4º período do curso de 
  Letras/Libras

Fique Ligado

Assessoria de RP na FL

A Agência Experimental de Rela-
ções Públicas – Simetria, da Fa-
culdade de Informação e Comuni-
cação (FIC), apresenta para toda 
comunidade acadêmica e admi-
nistrativa da Faculdade de Letras, a 
nova equipe de Assessoria de Rela-

ções Públicas da unidade. Conte 
para nós o que seu curso, turma 
e departamento desenvolvem 
para divulgarmos na Faculdade 
de Letras e na mídia goiana. Con-
tamos com a sua colaboração.
 
Quem somos?
 Iesney Pereira dos Santos, Jul-

lyany Tomás, Kristielle Nunes, 
Larissa Elyades e Juliano Campos, 
acadêmicos do 6° período do curso 
de Relações Públicas da Univer-
sidade Federal de Goiás – UFG.

Contato: 
E-mail: simetrialetras@gmail.com 
Facebook: fb.com/letrasufg
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Informativo da Faculdade de Letras da UFG 

VI Edição do projeto Canadá em Pauta

No dia 19 de setembro, o Nú-
cleo de Estudos Canadenses 
da UFG promoveu a VI edição 
do projeto Canadá em Pauta 
no Miniauditório Egídio Tur-
chi da Faculdade de Letras da 
UFG. O evento contou com 
a participação da  profes-
sora Dilys Karen Rees, da Fa
culdade de Letras, que abor-
dou a obra de Rudy Wiebe.
O Canadá em Pauta é um 
projeto do Núcleo de Estudos 
Canadenses da UFG, vincu-
lado à Faculdade de Letras e 
Coordenadoria de Assuntos 

Internacionais que promovem 
palestras, seguidas de debates, 
sobre o Canadá e/ou ativi-
dades de colaboração e de pes-
quisa entre Canadá e Brasil.  
O próximo encontro do pro-
jeto Canadá em Pauta será 
no dia 23 de outubro, às 
11h, e abordará o tema: O 
ensino de música em uma 
escola primária canadense 
- da proposta curricular à 
aplicação prática. Participe!  

Informações: 
eventosnecufg@gmail.com 

Aniversariantes do Mês

04/10 - Nilvânia Damas
08/10 - Maria Sueli Aguiar
17/10 - Vânia Casseb
18/10 - Rodrigo Vieira
19/10 - Juliana Guimarães
19/10 - Margareth Lobato
20/10 - Cleidimar
23/10 - Vera Roncato
25/10 - Christian
27/10 - Mariângela Estelita

Datas Comemorativas

04/10 - Dia do Poeta 
07/10 - Dia do Compositor 
12/10 -. Dia Nacional da Leitura
15/10 - Dia do Professor
28/10 - Dia do Funcionário Público
29/10 - Dia Nacional do Livro

 Professora Dilys Karen Rees, da 
 Faculdade de Letras
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