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Objetivos
Capacitar os discentes do curso de Letras a desenvolverem pesquisas, artigos,
monografias, livros etc., através de encontros mensais temáticos (Seminários
Belvidera); Estimular o graduando a participar, na prática, das mais diversas etapas da
vida acadêmica (publicação de livros, organização de eventos, experiência como
comunicador/palestrante etc.); Desenvolver estudos literários ligados ao período
oitocentista, nos mais variados âmbitos da teoria e crítica literárias, com o intuito de se
gerar um material de pesquisa de excelência, que insira o Departamento de Letras da
Universidade Federal de Pernambuco como unidade de destaque nacional no que tange
ao fomento dos estudos oitocentistas; Consolidar o intercâmbio entre discentes e
docentes.
Resumo
O Belvidera – Núcleo de Estudos Oitocentistas, grupo de estudo criado no Departamento
de Letras da Universidade Federal de Pernambuco em 2011 e cadastrado, no início do
ano seguinte, no diretório de grupos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), tem a meta de incentivar os discentes do curso de Letras da UFPE
a produzir artigos, monografias, livros, análises críticas, téoricas e/ou comparativistas,
de obras românticas, simbolistas, realistas, parnasianas e de outras estéticas e
modalidades existentes no século XIX brasileiro e de outros países. Além da idealização e
coordenação do anual Congresso de Literatura Fantástica de Pernambuco - evento que já
conta com uma boa visibilidade em âmbito nacional - os membros do Belvidera estão
empenhados na organização dos Seminários Belvidera, encontros acadêmicos mensais,
em geral, temáticos, que reúnem, desde o ano de 2012, professores, escritores e alunos
(bem como eventuais especialistas convidados) para discussões teóricas que visam o
aprofundamento e aplicação das teorias desenvolvidas em sala de aula. Os Seminários
Belvidera vêm, com sucesso, motivando o estudo e criação dos primeiros artigos e
análises dos jovens críticos literários do curso de Letras da UFPE, servindo de suporte
teórico e acadêmico às pesquisas que desenvolvem na instituição e fora dela.

