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PRIMEIRA CIRCULAR 

INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO ORAL EM SIMPÓSIO 

O I COLÓQUIO INTERNACIONAL DO CAMPO DISCURSIVO acontecerá entre 3 e 6 de dezembro de 
2019, na UFSC. Trata-se de um evento do Grupo de Estudos no Campo Discursivo (CNPq| UFSC), que 
conta com recursos do PAEP/CAPES e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC, cujo 
objetivo é reunir pesquisadores voltados aos estudos discursivos em suas diferentes vertentes. 

O evento será gratuito e contará com conferências internacionais e nacionais, mesas-redondas, 
palestras e duas sessões de simpósios – a programação provisória está disponível no ANEXO A e 
em:  http://campodiscursivo.paginas.ufsc.br/eventos-do-grupo/ 

A Comissão Organizadora, a fim de iniciar o processo de submissão dos trabalhos, informa sobre a 
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA OUVINTES E PARA A SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS  EM 
SIMPÓSIO. 

As inscrições para ouvintes são gratuitas, abertas à comunidade e acontecerão entre 28 de outubro 
e 2 de dezembro, exclusivamente pelo site do evento: www.coloquiocampodiscursivo.ufsc.br 

A submissão de propostas de comunicação oral em Simpósio acontece entre 14 de outubro e 11 de 
novembro de 2019.  Serão dois simpósios, de duas sessões cada, reunindo pesquisas do campo dos 
estudos do discurso. Deve-se observar os seguintes critérios: 

1. Podem submeter propostas mestrandos, doutorandos e pesquisadores de IES. Cada proposta
pode ter até 2 autores/as.

2. As propostas de comunicação oral devem ser enviadas exclusivamente para o e-mail do evento:
campodiscursivoufsc@gmail.com.
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3. Para enviar as propostas, é necessário: no campo assunto do e-mail, inserir PROPOSTA DE
COMUNICAÇÃO ORAL + NOME COMPLETO. No corpo do e-mail, devem constar: Título do Trabalho,
nome dos autores, IES de origem, titulação e CPF.

4. O resumo deve ser enviado NO ANEXO do e-mail ( conforme descrito no item 3, acima): escrito em
fonte Times, tamanho 12, com espacejamento 1,5 entre as linhas. O título deve estar em maiúsculas,
centralizado e negritado. O nome dos autores deve aparecer na linha imediatamente abaixo do título,
com apenas as iniciais em maiúscula. O corpo do resumo deve ter entre 100 e 250 palavras e seve
ser seguido de palavras-chave (de 3 a 5).

5. Os resumos serão avaliados pela Comissão Organizadora, de acordo com o tema do evento e com
a disponibilidade de vagas (até 50 comunicações). Em caso de aprovação, integrarão a programação
do Colóquio.

6. O resultado será divulgado no dia 12 de novembro de 2019.

7. Os/as autores/as deverão fazer sua inscrição no site depois do resultado da avaliação.

8. A inscrição para apresentadores/as de trabalho é gratuita.

Florianópolis, 9 de outubro de 2019. 
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