
 
VII SELL – VII SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS 

  

AFLUÊNCIAS DO CONHECIMENTO:  
DESLOCAMENTOS, PERMANÊNCIAS E DESAFIOS CRÍTICOS 

 

Circular 01/2019/SELL/UFTM 
 

Uberaba, 08 de julho de 2019. 
 
Aos professores pesquisadores e alunos de cursos de graduação e pós-graduação em Letras, 
Linguística, Literatura, Línguas Estrangeiras, Libras e áreas afins. 
 
Temos a honra de informar que o VII SELL – Simpósio Internacional de Estudos Linguísticos e 
Literários – será realizado nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2019, na Universidade Federal 
do Triângulo Mineiro (UFTM), situada em Uberaba- MG. 
 
O SELL é um evento bienal do Curso de Letras da UFTM e sua organização é de 
responsabilidade de professores e alunos das três habilitações que o compõem: Língua 
Portuguesa, Língua Espanhola e Língua Inglesa. Logo, as línguas oficiais do evento são: 
Português, Espanhol e Inglês. 
 
Em 2019, o tema do SELL será Afluências do conhecimento: deslocamentos, permanências e 
desafios críticos. A enormidade de produções linguísticas, literárias e críticas, nas últimas 
décadas, operacionaliza um sistema multiglobal que afeta diretamente os paradigmas de 
produção do conhecimento. Na era do prefixo ‘pós’ encontramos uma diversidade de saberes 
que se atraem e se repelem abrindo uma grande discussão acerca da dimensão do próprio 
conhecimento tal qual foi compreendido a partir da modernidade. Nesse enorme 
dimensionamento da dúvida daqueles que indagam, daqueles que buscam compreender 
melhor a vida como dinâmica social e criativa, restam-nos as reflexões sobre o próprio sentido 
do conhecimento para a constituição de um mundo multiglobal, onde as fronteiras, cada vez 
mais tênues, desenham uma cartografia de espaços antes nunca imaginados, com tracejados 
ainda em construção. Nessa travessia, encontram-se antigos saberes, hoje quase desconhecidos 
do público, em suas contínuas releituras e reordenações epistemológicas. O antigo e o novo se 
encontram e marcam um espaço não mais de exclusão, mas de compreensão dos sistemas que 
movem a sociedade contemporânea e das possíveis mudanças que devem ser estabelecidas 
para a criação de um porvir. Em suma, trata-se de um cenário que propõe discussões de vários 
campos de saber, reflexões que a VII edição do SELL objetiva promover. 

 
Assim, a programação geral – composta por conferências, mesas-redondas,  minicursos, 
comunicações individuais, GTS e pôsteres – organiza-se no sentido de criar condições para que 
os participantes compartilhem/discutam suas pesquisas, dialoguem com os convidados, 
tornando o evento um espaço de reflexão das mais diversas áreas e dos mais amplos discursos.  



A proposição de Grupos de Trabalho (GTs) acontece a partir do dia 08 de julho de 2019, 
reunindo comunicações orais ligadas ao tema do evento, propiciando o encontro e a discussão 
interdisciplinar de pesquisadores (as) cujos trabalhos têm interesses comuns. Os Grupos 
devem ser coordenados por dois (duas) pesquisadores (as) doutores (as) de instituições 
diferentes (ou não), nacionais e/ou internacionais. As proposições para os GTS devem ser 
feitas no formulário (template, anexo) e por e-mail e, depois de avaliadas e aprovadas pela 
comissão científica, dar-se-á a abertura de inscrições para as comunicações nos GTS. Para 

contato: selluftm2019@gmail.com. 
 
Serão permitidas comunicações avulsas, ou seja, sem vinculação aos GTs. Abaixo, informações 
sobre datas para inscrição no evento e pagamento, além dos valores para participação: 
 

DATAS IMPORTANTES 

Inscrição de GTs Até 22/07/2019 (por e-mail: selluftm2019@gmail.com) 

Inscrição de Comunicação A partir de 22/07/2019 até 15/08/2019 (site) 

Inscrição de Pôster A partir de 22/07/2019 até 15/08/2019 (site) 

Pagamento para comunicação Até 20/08/2019 (por boleto gerado no site) 

Inscrição para ouvinte Até o início do evento (site ou presencialmente) 

 

Valores COM apresentação de trabalho 

Graduação (Pôster) R$ 50,00 

Profletras R$ 80,00 

Pós-Graduação R$ 120,00 

Docente/Pesquisador R$ 200,00 

 

Valores SEM apresentação de trabalho 

Aluno Graduação R$ 30,00 

Profletras R$ 50,00 

Pós-Graduação R$ 70,00 

Docente/Pesquisador R$ 100,00 

 
Em breve, os participantes poderão visitar o site do VII SELL para acompanhar as informações 
detalhadas sobre programação, minicursos, inscrições, convidados, prazos, etc. 
 
Atenciosamente, 
 

Profa. Dra. Fani Miranda Tabak  
Depto. de Estudos Literários da UFTM  

Profa. Dra. Deolinda de Jesus Freire 
Depto. de Estudos Literários da UFTM  

Prof. Dra. Ana Amélia Calazans da Rosa 
Depto. de Línguas Estrangeiras da UFTM  


