
41ª SEMANA DO TRADUTOR 

Tradução: criação e tecnologia 

 

Nova Redação da I Circular  

 

São José do Rio Preto, 24 de julho de 2022 

 

Prezados, 

Esta circular dá nova redação à I Circular, publicada no dia 30 de maio de 2022.  Nós, da 

Comissão Organizadora da 41ª Semana do Tradutor, publicamos as seguintes alterações: 

 

Onde se lê: 

Os participantes poderão inscrever-se mediante a compra do ingresso no site 

https://www.cheersshop.com.br/semana-do-tradutor~2623 e preenchimento do formulário 

que se encontrará no final da compra. 

 

Leia-se: 

Os participantes deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição referente à 

modalidade de sua escolha e preencher o formulário disponível no site 

www.semanadotradutor.com.br. O comprovante deverá ser anexado ao campo designado no 

formulário. 

 

Onde se lê: 

O participante deverá realizar a compra do ingresso da modalidade “Painel” na aba 

de “eventos” do site https://www.cheersshop.com.br/semana-do-tradutor~2623 e preencher 

o formulário disponível no final da compra. No formulário, o participante deverá selecionar 

o eixo temático no qual deseja se inscrever, além de preencher seus dados e os dados do 

orientador do trabalho. 

 

Leia-se: 

O participante deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição da modalidade 

“Painel” via transferência bancária para a Conta UNESP, cujas informações estão disponíveis 

no site. No formulário, o participante deverá: selecionar o eixo temático no qual deseja se 

inscrever, preencher seus dados e os dados do orientador do trabalho, além de anexar o 

comprovante de pagamento. 

https://www.cheersshop.com.br/semana-do-tradutor~2623
http://www.semanadotradutor.com.br/
https://www.cheersshop.com.br/semana-do-tradutor~2623


 

Onde se lê: 

O participante deverá realizar a compra do ingresso da modalidade “Comunicação” 

na aba de “eventos” do site https://www.cheersshop.com.br/semana-do-tradutor~2623 e 

preencher o formulário disponível no final da compra. No formulário o participante deverá 

selecionar o eixo temático no qual deseja se inscrever, além de preencher seus dados e de 

até dois coautor(es) do trabalho, se houver, o título e o resumo do trabalho (250 a 300 

palavras). 

 

Leia-se: 

O participante deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição da modalidade 

“Comunicação” via transferência bancária para a Conta UNESP, cujas informações estão 

disponíveis no site. No formulário, o participante deverá: selecionar o eixo temático no qual 

deseja se inscrever, preencher seus dados e de até dois coautores do trabalho (se houver), 

inserir o título e o resumo do trabalho (250 a 300 palavras), assim como anexar o comprovante 

de pagamento. 
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