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Primeira circular 
 

 
Cuiabá, 20 de setembro de 2016.  

 
 
O Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (PPGEL), da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e o Grupo de Pesquisa Linguagens em 

Fronteiras (GPLF), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), têm o 
prazer de anunciar a realização do simpósio Linguagens e Descolonialidades II, 
que acontecerá na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, entre os dias 17 e 18 de agosto 
de 2017. 
 
Reafirmando o propósito da primeira edição, o intento deste simpósio se 
fundamenta na discussão entre descolonialidade e produção de conhecimento no 
campo das ciências sociais e das humanidades, em especial na transdisciplinar área 
dos estudos da linguagem. Assim, pretende-se promover um embate de sentidos: 
de um lado, as práticas linguageiras que, mesmo na contemporaneidade, ainda 
constroem as colonialidades que produzem classificações dissimétricas do mundo 
e da vida social, tais como as conhecidas matrizes binárias e excludentes que 
compõem a produção de conhecimento nos estudos de linguagem, a exemplo de 
científico/não científico, verdadeiro/falso e correto/errado; do outro lado desta 
arena, como a busca por alternativas, sem os purismos ou fundamentalismos 
característicos da colonialidade, pode colaborar para a construção de 
descolonialidades na produção de conhecimento em estudos da linguagem e 
na  compreensão do mundo e da vida social contemporânea. 
 
Portanto, a temática que orienta esta segunda edição do simpósio é: 
Práticas linguageiras e produção de (des)colonialidades no mundo 
contemporâneo 
 
O simpósio Linguagens e Descolonialidades II contará com duas conferências, uma 
mesa-redonda e até 30 comunicações individuais. 
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Linguagens e Descolonialidades II 
Práticas linguageiras e produção de (des)colonialidades no mundo 
contemporâneo 
17 e 18 de agosto de 2017 
UFMT 
Cuiabá – MT  
17 de agosto 18 de agosto 
17h30 – 18h30 – Credenciamento  
18h30 – 19h – Abertura 
19h – 20h30 – Conferência de abertura 
20h30 – Lançamento da coletânea do 
simpósio 

8h – 8h30 – Credenciamento 
8h30 – 10h30 – Mesa-redonda 
10h30 – 10h45 – Intervalo 
10h45- 12h30 – Sessões de comunicação 
12h30 – 14h30 – Almoço 
14h30 – 16h30 – Sessões de comunicação 
16h30 – 17h – Intervalo 
17h – 18h30 – Conferência de 
encerramento 

 
Serão aceitos trabalhos – apresentações de pesquisas em andamento ou concluídas 
– somente na modalidade comunicação individual, que atendam estritamente à 
temática do simpósio. Cada sessão de comunicações será organizada, de acordo 
com o tema, em grupos de até 6 trabalhos, e contará com um debatedor (indicado 
pela organização do evento). A duração de cada sessão será de aproximadamente 
2h (120 minutos), cabendo ao debatedor a divisão do tempo para cada 
apresentação e debate. A apresentação de trabalhos é restrita a doutores, 
doutorandos, mestres e mestrandos.  
 
A submissão de resumos ocorrerá entre 7 de novembro de 2016 e 28 de 
fevereiro de 2017, impreterivelmente, e o envio das cartas de aceite está previsto 
para ocorrer até 31 de março de 2017. 
 
O evento terá capacidade para receber até 30 comunicações. Assim, caso as 
vagas se esgotem, as inscrições serão encerradas antecipadamente. 
 
Normas para o envio de resumos  
Os resumos deverão ser enviados para o e-mail 
linguagensedescolonialidades@gmail.com, obrigatoriamente em programas do 
Microsoft Office, com extensão em Word (doc; docx). Não serão aceitos arquivos 
com a extensão em pdf. Cada resumo deverá conter entre 1.000 e 2.000 caracteres, 
e nome do(s) autor(es), seguido da instituição e e-mail, apresentando o problema 
e/ou questões da pesquisa, objetivo(s), referencial teórico, metodologia 
desenvolvida, bem como as principais conclusões, tendo clara relação com a 
temática do simpósio, além de ser acompanhado por 3 palavras-chave, separadas 
por ponto-e-vírgula. Cada participante poderá submeter apenas 1 (um) trabalho 
como primeiro autor. Poderá constar como coautor em outro(s) trabalho(s), mas a 
logística de organização das apresentações será feita com base apenas no primeiro 
autor.  
Observações:  
O resumo não deve conter referências bibliográficas. 
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O título do assunto do e-mail deverá ser, obrigatoriamente, Envio de resumo 
Linguagens e Descolonialidades II. 
 
Normas para inscrição como ouvinte 
Para inscrever-se como ouvinte, o participante deverá enviar o nome completo 
para o e-mail linguagensedescolonialidades@gmail.com. O assunto do e-mail 
deverá ser, obrigatoriamente, Inscrição ouvinte Linguagens e 
Descolonialidades II. A inscrição somente será efetivada após recebimento de e-
mail com confirmação da inscrição pela comissão organizadora. O prazo para 
inscrever-se finaliza impreterivelmente em 14 de junho de 2017. Entretanto, como 
o evento terá capacidade para receber até 200 inscritos, caso as vagas se esgotem, 
as inscrições serão encerradas antecipadamente. 
 
O simpósio Linguagens e Descolonialidades II se mantém como um evento com 
inscrição gratuita, tanto para apresentação de comunicações quanto para 
participantes ouvintes. 
 
Convidados confirmados 
Prof. Dr. Hamid Dabashi (Columbia University) 
Profa. Dra. Branca Falabella Fabrício (UFRJ) 
Prof. Dr. Renilson Rosa Ribeiro (UFMT) 
Ms. Laísa Marra de Paula Cunha Bastos (Pós-Lit/UFMG) 
Ms. Bruno Rafael Véras de Morais e Silva (Graduate Program in History/York 
University) 
 
Para outras informações, acesse a página do simpósio no Facebook: 
www.facebook.com/events/1162981890452161/ 
 
Comissão organizadora  
Prof. Dr. Fernando Zolin Vesz (UFMT) – Coordenação  
Profa. Ms. Suzana Vinicia Mancilla Barreda (UFMS) – Coordenação 
Alinee Silva dos Santos (PPGEL-UFMT) 
Elenildes da Silva Santos (PPGEL-UFMT) 
George de Santana Mori (PPGEL-UFMT) 
Samanta Helena Caetano Gomes da Silva (Letras-UFMT) 
Sandra Leite dos Santos (PPGEL-UFMT) 
 
Comissão científica 
Prof. Dr. André Marques do Nascimento (UFG) 
Profa. Dra. Divanize Carbonieri (UFMT) 
Prof. Dr. Fábio Marques de Souza (UEPB) 
Profa. Dra. Lucielena Mendonça de Lima (UFG) 
Prof. Dr. Murilo Sebe Bon Meihy (UFRJ) 
Prof. Dr. Sandro Luis da Silva (Unifesp) 
Profa. Dra. Valesca Brasil Irala (Unipampa) 
Prof. Dr. Wesley Luis Carvalhães (UEG) 


