
 

3ª JORNADA DE TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO – JOTA 2019 

Casa da Cultura Japonesa, USP, 13 e 14 de novembro de 2019 

QUARTA CIRCULAR 

 O início da III JOTA está cada vez mais perto! Em pouco mais de 10 semanas estaremos 

todos reunidos: mais de 70 pesquisadores de todo Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul (70% 

fora do estado de SP) estarão discutindo temas diversos (e põe diversidade nisso!), trocando 

experiencias; assistindo as quatro mesas redondas; duas oficinas e as duas conferências dos 

nossos convidados internacionais. Recordamos que a JOTA é um evento internacional, portanto 

pedimos aos participantes que enviem um abstract, ou seja, uma versão em inglês dos seus 

resumos. Se você ainda não enviou seu resumo, ainda dá tempo:  

Última chamada: 13 de setembro, aceite até 30 de setembro 

 

NOVIDADES DA PROGRAMAÇÃO: 

 Nossa jornada será aberta pela conferência da professora Dra. Deborah Cartmell, De 

Montford University – UK1, que possui um trabalho de grande impacto internacional, dedicado ao 

estudo de Adaptações e obras relacionadas a Shakespeare. Além de compartilhar boas práticas 

de ensino e ampliar o cenário no ensino de língua e literatura, é responsável pela periódica reunião 

de acadêmicos e professores de diversos países e áreas acadêmicas, como teatro, economia e 

estudos de cinema e mídia: fundou e já presidiu a Association of Adaptation Studies e fundadora 

da British Shakespeare Association.  

 Cartmell é também diretora do Centre for Adaptations e coeditora das revistas 

Adaptation (Oxford University Press) e Shakespeare (Routledge). É também editora da série 

Bloomsbury Adaptation Histories, fundadora da British Shakespeare Association e da Association 

of Adaptation Studies, da qual foi também presidente. Ela recebeu o Prêmio Jim Welsh de 

Excelência em Estudos de Adaptação, da National Teaching Fellowship e Fellow of the English 

Association. 

 Temos a confirmação de uma escritora e mais dois professores:  

 
1 Infelizmente Şehnaz Tahir Gürçağlar foi obrigada a cancelar por questões de saúde de um familiar.  

http://www.adaptation.uk.com/
https://www.britishshakespeare.ws/
https://www.dmu.ac.uk/research/centres-institutes/institute-of-english/areas-of-expertise.aspx
https://academic.oup.com/adaptation
https://www.routledge.com/Routledge-Studies-in-Shakespeare/book-series/RSS
https://www.bloomsbury.com/us/series/bloomsbury-adaptation-histories/
https://www.britishshakespeare.ws/
http://www.adaptation.uk.com/
http://www.adaptation.uk.com/
https://litfilm.org/welsh-prize/
https://litfilm.org/welsh-prize/
https://www2.le.ac.uk/offices/english-association
https://www2.le.ac.uk/offices/english-association


Dra. Nilce Maria Pereira é docente da área de inglês do Departamento de Letras Modernas do 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE) da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP)  e conduz pesquisas nas áreas de Estudos da Tradução, literatura e sistemas semióticos 

que envolvem a imagem estática, como pintura, fotografia ou ilustração de livros, entre outros. 

Desenvolve material didático/terminológico e estudo das relações entre texto e imagem em obras 

literárias ilustradas, livros infantis e histórias em quadrinhos, especialmente pela perspectiva dos 

Estudos da Tradução. 

Dr. Régis Augustus Bars Closel é professor adjunto da Univ. Federal de Sta. Maria - UFSM, 

tradutor, pesquisador e editor de drama/literatura inglesa do século XVI e XVII, já traduziu peças 

do período para o português, como Sir Thomas More (1600; 1603-4) e Arden de Faversham (1589). 

Recebeu em 2016 o prêmio John Edward Kerry - Malone Society. Coorganizou dois livros, 

Shakespeare 450 Anos (2014) e Onze Vezes Utopia (2011) e seu projeto mais recente envolve a 

discussão da representação de espaços sociais e a redefinição da relação homem e terra em peças 

situadas entre 1589 e 1642. Os resultados dessa pesquisa podem ser consultados no periódico 

Renaissance & Reformation e no livro Shakespeare and Money. 

Dra. Andréa Catrópa, premiada escritora com pós-doutorado em design, com projeto intitulado 

“Poesia digital – Interfaces da Literatura com o Design, a Arte e a Tecnologia”, e ainda pesquisa as 

relações do texto com arte eletrônica e games experimentais. Recebeu duas vezes o prêmio 

Rumos, do Itaú Cultural, entrevistadora na série de vinte e quatro programas de rádio Ondas 

Literárias, premiada pela Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo (PAC). Acaba de editar 

este ano seu romance Homens adoram mulheres perfeitas, que assim como seu livro de contos 

Sem Sistema (2017), saiu pela Editora Patuá. Em 2008 publicou um volume de poemas, Mergulho 

às Avessas pela Lumme.  

  Relembramos a JOTA acaba antes de um final de semana longo, pelo feriado nacional de 

15 de novembro. Elaboramos um programa divertido, com sugestões culturais e turísticas, para 

aqueles que queiram aproveitar a viagem para conhecer melhor a cidade de São Paulo. Entre em 

nossa página para saber mais detalhes. Lá também encontrará informações sobre Formatação de 

Resumos; Sugestões para elaboração de pôster; Inscrição para as duas Oficinas [1. Adaptação e 

Teatro e 2. Tradução de Obras Teatrais]; Inscrição para Apresentação de Livros; e Taxas de 

Inscrição, etc.:  III JOTA2019 Página Web   

e nas mídias sociais:   III JOTA2019 Facebook; III JOTA2019 Instagram.  

São Paulo, 26 de agosto 2019 

 

Dra. Silvia Cobelo, Coordenadora Geral,  

em nome do Comitê Organizador e Científico da III JOTA 2019 

https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/59750/nilce-maria-pereira/
https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/171247/regis-augustus-bars-closel/
http://malonesociety.com/prizes/
https://jps.library.utoronto.ca/index.php/renref/article/view/31542
https://www.andreacatropa.com/biografia
https://greatusp.wixsite.com/jota-tradusp
https://www.facebook.com/IIIJOTA/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/iiijota/

