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“MEMÓRIA, DISCURSO E TECNOLOGIAS”

1ª CIRCULAR
APRESENTAÇÃO
O Programa de Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade Cruzeiro do Sul,
PPGL/Cruzeiro do Sul-SP, Brasil, o Departamento de Humanidades, da Universidade Aberta, de
Portugal e a Faculdade de Letras, da Universidade do Porto realizarão em 2015 o 6º Seminário
Internacional de Linguística.
As Universidades pretendem ampliar a cooperação que já realizam e passam a organizar, a
partir de 2015, o SIL em regime de parceria. As Instituições entendem que a aproximação dos
programas de Stricto Sensu, para realização de um evento já consolidado, fortalece e qualifica as
atividades que serão realizadas e solidificam ações de internacionalização.
Assim, os Programas têm a honra de convidá-lo para esse encontro que dedicado à
divulgação de pesquisas e ao diálogo qualificado que ocorre em nossas atividades desenvolvidas até
aqui.
A partir do dia 10/04/2015, estará disponível a página (www.sil2015.com.br) para que
todos possam conhecer os detalhes do evento e, também, realizar inscrições para participação com
ou sem apresentação de trabalhos.
COMPOSIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
1. CONFERÊNCIAS (03 CONFERÊNCIAS)
2. MESAS-REDONDAS (12 MESAS-REDONDAS)
3. SIMPÓSIOS
4. APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES
6. REUNIÕES DE GTs e GPs DA ÁREA
7. LANÇAMENTO DE LIVROS
8. CICLO DE PALESTRAS: criado para construir mais um momento de interação entre a graduação e
a pós-graduação.

PÚBLICO ALVO
Poderão participar do ¨6º SIL”: professores da educação básica; alunos de graduação e de
pós-graduação; professores e pesquisadores de Linguística, Linguística Aplicada, Língua e Literatura,
e áreas afins.
INSCRIÇÕES
Os interessados em apresentar propostas para os Simpósios deverão enviá-las até o dia
11/04/2015 a 30/04/2015.
Os GTs e GPs que desejarem realizar suas reuniões deverão enviar proposta até o dia
30/04/2015. Ressaltamos que o dia reservado para as reuniões de GTs e GPs é exclusivamente o
dia 29/09/2015.
A partir do dia 02/05/2015, os interessados em apresentar Comunicação Oral nos
Simpósios deverão fazer sua inscrição e enviar seus resumos pelo site. Data limite para o envio dos
resumos 30/07/2015. Lembrando que elas serão aceitas no Simpósio de acordo com a avaliação dos
coordenadores do Simpósio e a disponibilidade de vaga.
Os interessados em apresentar Pôster deverão fazer sua inscrição e enviar resumo de
14/04 a 30/06/2015.
A partir de 25/09/2015, as inscrições sem apresentação de trabalho não serão efetuadas
por meio do site. Os interessados poderão, entretanto, inscrever-se no local do evento, a partir do
dia 29/09/2015.
OBSERVAÇÕES:
O envio do aceite dos resumos de propostas de Comunicação em Simpósio acontecerá até
10 dias após o envio do resumo pelo proponente, caso não receba nenhum e-mail, entrar em
contato pelo contato.sil2015@gmail.com.
Após o recebimento do aceite, o proponente terá 07 (sete) dias para efetuar o pagamento
da inscrição para ter seu resumo publicado.
RESSALTAMOS que o número de inscrições para os Simpósios é limitado, conforme pode
ser observado no site.
Serão admitidos somente 02 trabalhos por participante, incluindo todas as modalidades de
apresentação de trabalho no evento. Não serão aceitas, em hipótese alguma, propostas de
apresentação que não estejam integradas a Simpósio, ou aos GTs e GPs. Também não serão aceitas
propostas de simpósio que não obedeçam aos critérios de mínimo e máximo de apresentações
previstas.

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO – NORMAS
SIMPÓSIO
a) Ser organizado por um ou dois coordenadores doutores. A inclusão de um debatedor é
opcional;
b) Ter a duração de 04, 08 ou 12 horas, sendo previstas respectivamente, em cada caso, no
máximo 08, 16 ou 24 apresentações, de 20 minutos cada e 10 minutos de discussão.
Obs.: 1) Após o término do período de inscrições, os trabalhos que não foram aceitos no
simpósio para o qual foram enviados em virtude de número de vagas poderão ser
encaminhados a outros simpósios. 2) Após o término do período de inscrições, simpósios com
menos de 5 participantes terão suas comunicações encaminhadas a outros simpósios.
PÔSTER
Apresentação na forma de painel, a ser afixado em suporte fornecido pelo evento. Fazer download
do modelo no site. Não serão aceitos pôsteres fora do formato estabelecido.
RESUMOS PARA SIMPÓSIOS, GPs, GTs e COMUNICAÇÕES, PÔSTERES
Os resumos para os Simpósios, os GTs, os GPs, Comunicações e Pôsteres deverão ser enviados em
língua nativa e inglês (línguas oficiais do evento) e observar as seguintes normas:
1. Título do Simpósio, GT, GP, Comunicação, Pôster alinhado à esquerda.
2. Duas linhas abaixo do título do GT, GP, Comunicação, Pôster título do trabalho em caixa alta e
em negrito, centralizado, em espacejamento simples entre linhas;
3. Nome(s) do(s) autor(es) por extenso com apenas o último sobrenome em maiúscula,
alinhado(s) à direita e duas linhas abaixo do título;
4. Filiação científica do(s) autor(es), logo em seguida ao nome, apenas abreviando o nome da IES.
5. Texto de, no mínimo 200 e no máximo 300 palavras, contendo resumo do trabalho precedido
da palavra RESUMO, em caixa alta, duas linhas abaixo do nome do autor, sem adentramento e
em espacejamento simples, margens justificadas;
6. Palavras-chave, no máximo de cinco, separadas por ponto-e-vírgula, precedidas do termo
PALAVRAS-CHAVE, em caixa alta, mantendo-se o espacejamento simples, duas linhas abaixo do
resumo.
Não serão aceitos resumos que fujam às normas especificadas.
Somente pós-graduandos, mestres e doutores podem submeter resumos aos Simpósios.
Graduandos que participam ou participaram de iniciação científica devem inscrever-se na
modalidade Pôster, observando as normas já apresentadas para resumo, acrescentando o nome do
orientador do trabalho.

VALORES DAS INSCRIÇÕES
Tipos de Inscrição

Até 30/05/2015

De 31/05
a 15/08/2015

De 16/08/2015
a 29/09/2015

R$ 260,00

R$ 300,00

Professores e Pesquisadores
Inscrição com apresentação de trabalho

R$ 220,00

Alunos de Pós-graduação
Inscrição com apresentação de trabalho

R$ 90,00

R$ 120,00

R$ 150,00

Inscrição sem apresentação de trabalho

R$ 70,00

R$ 85,00

R$90,00

Alunos de Graduação
Inscrição com apresentação de trabalho

R$ 60,00

R$ 75,00

R$ 80,00

Inscrição sem apresentação de trabalho

R$ 50,00

R$ 60,00

R$ 70,00

Desde já, agradecemos o interesse pela participação e esperamos que os dias de evento
sejam profícuos para o crescimento pessoal e das áreas envolvidas.
Comitê Executivo
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