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“MEMÓRIA, DISCURSO E TECNOLOGIAS”

2ª CIRCULAR
APRESENTAÇÃO
Como já informado na 1ª Circular O Programa de Pós-graduação em Linguística da
Universidade Cruzeiro do Sul, PPGL/Cruzeiro do Sul-SP, Brasil, o Departamento de Humanidades, da
Universidade Aberta (Portugal) e Faculdade de Letras, da Universidade do Porto (Portugal) têm a
honra de convidar a comunidade acadêmica para participar 6º SIL, encontro que reiterará as
atividades que caracterizam os programas de Linguística e Letras ao longo dos anos de suas
atividades.
Nesta 2ª Circular, gostaríamos de ressaltar aos participantes algumas informações
importantes:
Está 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; MESAS-REDONDAS; SIMPÓSIOS; COMUNICAÇÕES ORAIS; PÔSTERES; GTs e
GPs; LANÇAMENTO DE LIVROS; CICLO DE PALESTRAS: criados 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
Simpósios

Inscrições prorrogadas até o dia 25/05/2015.

GTs e GPs
Comunicações Orais

Pôster

Inscrições até o dia 30/06/2015. Ressaltamos que o dia reservado
para as reuniões de GTs e GPs é exclusivamente o dia 29/09/2015.
Inscrições a partir do dia 17/05/2015; 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. As propostas serão aceitas nos
Simpósios de acordo com a avaliação dos coordenadores do
Simpósio e a disponibilidade de vagas.
Inscrições de até 11/05 a 30/07/2015.

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:
Observar na circular nº 1 todas as informações a respeito das inscrições e modalidades de
participação.
APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS INTEGRAIS: Todos os participantes do Seminário que desejarem
encaminhar artigos integrais poderão fazê-lo. Serão publicados eletronicamente nas páginas do
Evento e do Mestrado em Linguística da Universidade Cruzeiro do Sul.
.
Data limite para submissão: 29/09/2015.
LANÇAMENTO DE LIVROS: 20/08/2015. Editora/Autores que desejem lançar seus livros deverão:
a) encaminhar arquivo jpg da capa e sinopse para o e-mail do evento.
b) indicar na linha de assunto: lançamento de livros.
c) cuidar da venda: os livros deverão ser vendidos pelas editoras convidadas ou seus
representantes que participam do evento;
d) informar se estará presente no evento: caso os autores estejam presentes, haverá espaço
para autógrafos.
Data para lançamento: 01/10/2015
PROGRAMAÇÃO COMPLETA: A programação completa será disponibilizada no site, a partir do
dia 20/09/2015; até lá, serão incluídas versões preliminares.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após o recebimento do aceite, o proponente terá 05 (cinco) dias para efetuar o
pagamento da inscrição para ter seu resumo publicado.

b) RESSALTAMOS que o número de inscrições para os Simpósios é limitado pelos
coordenadores.
c) REITERAMOS que poderão ser admitidos somente 02 trabalhos por participante, incluindo
todas as modalidades de apresentação no evento (haverá pagamento apenas de uma
inscrição).
d) 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.
INFORMAÇÕES SOBRE VALORES DAS INSCRIÇÕES
Tipos de Inscrição

Até 10/06/2015

De 11/06
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.
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