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EDITAL UESC Nº 063/2020 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
MINICURSO: A construção de um personagem absurdo: uma escrita de si 

Josefina Vicens e El libro Vacío 

 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna 

pública a abertura das inscrições para o Minicurso “A construção de um personagem 

absurdo: uma escrita de si – Josefina Vicens e El libro Vacío”, promovido pelo Projeto de 

Extensão Dinamizando o Ensino da Língua Espanhola, do Departamento de Letras e Artes (DLA). 

 
1. DAS INSCRIÇÕES: 

PERÍODO De 5 a 25 de outubro de 2020 

INSCRIÇÃO 
Preencher o Formulário disponível em:  
https://forms.gle/9eExrRPHB3EWLBQF9  
 

HORÁRIO Até às 23h59 do dia 25 de outubro de 2020. 

PÚBLICO-ALVO Estudantes de licenciatura do curso de Letras/Espanhol 

VAGAS 
Máximo 250 estudantes (por ordem de inscrição) 
*Os estudantes inscritos devem ler previamente o romance que será 
trabalhado. 

Taxa Gratuito 

 
       2. DO MINICURSO: 
 
Descrição:  
 
Josefina Vicens foi uma das escritoras mexicanas mais importantes da primeira metade do século 

XX, ainda que que a sua obra não tenha recebido uma grande recepção crítica, a autora 

inaugurou um discurso potente de metaficção e autoficção nas suas produções literárias. Os seus 

únicos romances publicados foram El libro vacío (1958) e Los años falsos (182). Nesta ocasião, 

falaremos da sua primeira publicação, El libro vacío, analisaremos alguns textos críticos e teóricos 

e compartilharemos uma análise discursiva vinculada à perspectiva de abordagem de Albert 

Camus, com a sua proposta filosófica do “homem absurdo”.  

Objetivos: 

 Divulgar a literatura mexicana escrita por mulheres; 

 Promover ume espaço de debate crítico; 

 Compartilhar algumas estratégias teóricas de aproximação ao romance analisado; 

 Estimular a produção de ensaios e artigos. 

Metodologia: 

https://forms.gle/9eExrRPHB3EWLBQF9
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 Apresentações expositivas, analíticas e críticas, buscando sempre um espaço de diálogo 

entre os participantes 

 Análise e leitura dos textos seguida da exposição das perspectivas de cada participante 

PERÍODO / 
HORÁRIO 

Primeira sessão: 30 de outubro de 2020 (das 9h00 às 11h00) 

 Apresentação da proposta de trabalho  

 Breve introdução ao contexto da literatura mexicana no século XX 

 Introdução ao universo literario de Josefina Vicens  

 Introdução ao Libro Vacío  
Segunda sessão:  06 de novembro de 2020 (das 9h00 às 11h00) 

 Análise de textos críticos e teóricos  

 Análise do romance 

 Debate sobre os temas apresentados 
 

LOCAL online, através da plataforma Google Meet 

C/HORÁRIA 4h 

IDIOMA do 
MINICURSO 

espanhol 

MINISTRANTE 

Priscila Machado Barreto Santos  
(Doutoranda em Filosofía y Letras pela Universidade de Alicante; Mestre 
em Literatura Mexicana pela Universidade de Guadalajara e Tradutora). 
 

MEDIADORA 

Josane Silva Souza 
Professora Assistente/Visitante UESC 
(Doutoranda em Letras: Linguagens e representações pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz e Mestre em Letras e Linguística pela 
Universidade Federal da Bahia). 
 

 
3. DOS CERTIFICADOS – Receberão certificados os participantes que, devidamente inscritos, 
frequentarem regularmente pelo menos 75% da carga horária do evento. 
 

 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 28 de setembro de 2020. 

 
 
 

ALESSANDRO FERNANDES DE SANTANA 
REITOR 


