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XIII Encontro do CELSUL  
Linguística e suas interfaces: memórias e desafios e a homenagem a 
Marcuschi  

05 a 07 de novembro de 2018, UNICENTRO- PR 

 

 
 1ª Circular 

 

Guarapuava,17 abril de 2018. 

 

1) Política de gestão 2017-2018 

A proposta de sediar o XIII CELSUL é um desafio para a área de Letras 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), mas ao mesmo 
tempo é altamente relevante, se considerarmos que o corpo docente dos 
cursos vem de diferentes centros de pesquisas e de diferentes filiações 
teóricas, o que contribui para a realização do Círculo de Estudos Linguísticos 
do Sul, que tem como objetivo congregar e fortalecer a Linguística como 
ciência, que respeita as individualidades, mas não se atém a elas. A grande 
proposta inicial é, assim como fizeram as demais universidades que sediaram o 
CELSUL, projetar, além do encontro de dois em dois anos, um espaço de 
políticas públicas de divulgação, de financiamento e de avaliação da produção 
científica dos pesquisadores, instaurando políticas agregadoras e 
fortalecedoras. Para tanto, projetamos as seguintes metas para o biênio 
2017/2018: 

 
a) Discutir as principais teorias que compõem a ciência linguística; 
 
b)      Contribuir para a organização do histórico do CELSUL, como arquivo 
relevante na composição de um instrumento de pesquisa para os interessados 
na formação disciplinar contemporânea e, mais de perto, na história da 
Linguística no Sul; 
 
c)      Promover a inclusão de novos temas de pesquisa aos já colocados 
historicamente, especialmente, a interface entre a língua e a literatura; 
 
d)     Promover, via home page do CELSUL, a divulgação e os intercâmbios de 
trabalhos científicos, reuniões acadêmicas, congressos e similares; 
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e)     Contribuir para a visibilidade das revistas acadêmicas e científicas do sul, 
dando continuidade ao trabalho realizado no XII CELSUL, em 2016;   
 
g) Editar, sob forma de e-book, os anais do Encontro; 
 
h)  Publicar, em forma de livro, os textos de mesas redondas, de palestras e de 
conferências realizadas no XIII CELSUL.  
 
i)   Criar uma agenda de trabalho para cada eixo temático relativo às pesquisas 
desenvolvidas e em desenvolvimento nos programas de pós-graduação do sul.  
 

2 Diretoria do Biênio 2017-2018 – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
–  
                                              UNICENTRO 
  
Presidente: Profa. Dr. Maria Cleci Venturini (DELET/Santa Cruz, Guarapuava e 
PPGL)  
 
Vice-presidente: Profa. Dr. Loremi Loregian-Penkal (DELET/Irati e PPGL) 
 
Secretária Geral: Profa. Dr. Luciane Trennephol da Costa (DELET/Irati e 
PPGL) 
 
Segunda Secretária: Profa. Dr. Luciane Baretta (DELET/Santa Cruz, 
Guarapuava e PPGL)  
 
Tesoureira: Profa. Dr. Claudia Maris Tullio (DELET/Santa Cruz, Guarapuava) 
 
Segunda Tesoureira: Profa. Dr. Marcela de Freitas Ribeiro Lopes 
(DELET/Irati) 
 
Divulgação e Recepção: Profa. Dr. Denise Gabriel Witzel (DELET/Santa Cruz, 

Guarapuava e PPGL) e Prof. Dr. Rodrigo Augusto Kovalski (DELET/Irati) 

 

3 O CELSUL E A UNICENTRO 

 

 A UFSM, diretoria que nos antecedeu, organizou com maestria, a 

história do Celsul, destacando a sua fundação, em 1995 até 2014. 

Acrescentamos, o XXII Encontro realizado em Santa Maria com o tema “100 

anos do Curso de Linguística Geral - desdobramentos e perspectivas”, 

homenageando Saussure.  A diretoria que esteve à frente do Celsul no biênio 

2015-2016, foi a seguinte: 
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Profa. Dr Amanda Scherer (Presidente) 

Profa. Dr. Eliana Sturza (Vice-presidente) 

Profa. Dr. Larissa Montagner Cervo  (Primeira Tesoureira) 

Profa. Dr. Taís da Silva Martins  (Segunda Tesoureira) 

Profa. Verli Petri da Silveira (Secretária Geral) 

Profa. Dr. Evellyne Costa (Segunda Secretaria)  
 
 
 A Equipe diretiva da UFSM destacou, também, a pós-graduação - cursos 
com mais de 20 anos e cursos novos, bem como os periódicos da Região Sul 
do Brasil, área de abrangência do Círculo de Estudos Linguísticos do Sul – 
CELSUL. A retrospectiva mostrou que a Região Sul tem contribuído para as 
pesquisas em Linguística e para a produção do conhecimento. Salientou, 
também, o fato de que “somos uma comunidade de referência regional,  com 
destaque e impacto nacional” e teve o cuidado de mapear os programas do sul 
com vistas a organizar o encontro. 
 Na UNICENTRO, a diretoria que organiza o XIII Encontro, no momento 
de sua candidatura, pensou em Luiz Antônio Marcuschi, professor titular na 
Universidade Federal de Pernambuco, uma das principais referências na 
Linguística Brasileira. O professor falecido no dia 07 de setembro de 2016, no 
Recife, fez parte de pesquisas que congregaram grupos e nomes ligados à 
Linguística, dentre esses projetos, destacamos o Projeto NURC (Norma 
Urbana Linguística Culta), iniciado em 1969, com o objetivo inicial de 
documentar e estudar a norma culta falada em cinco capitais brasileiras. Trata-
se de um projeto nacional, cujo acervo tem sido utilizado em pesquisas e, 
especialmente, para a organização da “Gramática do Português Falado” e o 
estudo das normas que regem a fala, incluindo diferenças entre a fala e a 
escrita. Além de tudo, Marcuschi nasceu no sul do Brasil, mas essa não é e 
nem poderia ser, a principal razão de nossa homenagem.  

A UNICENTRO possui três campi e em dois deles há cursos de Letras, a 
saber, no Campus Santa Cruz – cursos de Letras, Língua Portuguesa e suas 
Literaturas, nos turnos da manhã e noturno e o curso de Letras, Língua Inglesa 
e suas Literaturas no período noturno, totalizando três cursos. No campus de 
Irati - cursos de Letras de Língua Portuguesa e suas Literaturas, Língua Inglesa 
e suas Literaturas e outro de Língua Espanhola e suas Literaturas, portanto, 
três cursos. Além disso, há vários campi avançados, destacando-se o de 
Coronel Vivida, em que funciona o curso de Letras, Língua Portuguesa e suas 
Literaturas desde 2015, ligado ao campus Santa Cruz.  

O Programa de Pós-Graduação em Letras foi aprovado em 2010, 
inicialmente, com oito vagas, passando em 2012 para onze vagas e, de 2013 a 
2018 para vinte vagas.  O programa agrega duas linhas de pesquisa: Texto, 
memória, cultura e Linguagens, leitura e interpretação e prioriza a interface 
entre Língua e Literatura, atendendo a uma demanda reprimida em relação a 
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essa particularidade, relevante para a atuação dos egressos na formação de 
professores e de pesquisadores. 

 
4 TEMA DO XIII CELSUL:  
 
 
Linguística e suas interfaces: memórias e desafios e a homenagem a 
Marcuschi. 

            
 

5 EIXOS TEMÁTICOS DO XIII CELSUL  
 

1) Enunciação, texto, discurso: desdobramentos e perspectivas 
 
2) Ensino e aprendizagem de Língua Materna/Libras: desdobramentos e 
perspectivas  
 
3) Ensino e aprendizagem de Línguas Estrangeiras/Línguas Adicionais: 
desdobramentos e perspectivas  

 
4) Descrição e análise linguística: desdobramentos e perspectivas  
 
5) Variação e mudança linguística: desdobramentos e perspectivas  
 
6) História das Ideias Linguísticas: desdobramentos e perspectivas  
 
7) Interfaces entre língua e literatura: desdobramentos e perspectivas  
 
8) Políticas públicas de ensino de língua e Literatura: desdobramentos e 

perspectivas  

9) Linguística forense: desdobramentos e perspectivas 

 
 
6 INFORMAÇÕES GERAIS  
 
6.1 Modalidades de participação  
 
Cada participante inscrito no XIII Encontro do CELSUL terá direito a uma 
submissão de trabalho nas seguintes modalidades: 
 
- Simpósios (Professores/Pesquisadores);  
- Painéis (Alunos de Mestrado e Doutorado);  
- Comunicações Isoladas: graduados, graduandos 
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6.2 Normas para submissão de trabalhos  
 
Instruções gerais  
 
1. Cada participante poderá inscrever-se em uma modalidade, individual ou 
coautoria. Será exigida a presença de pelo menos um dos autores para 
apresentação do trabalho;  

2. O mesmo trabalho não poderá ser submetido para apresentação em mais de 
uma modalidade ou eixo temático;  

3. Todos os autores e coautores constantes do trabalho deverão realizar 
inscrição no evento e efetuar o pagamento da inscrição para submissão do 
trabalho;  
4. As inscrições deverão ser realizadas on-line. Os participantes deverão 
preencher a ficha de inscrição disponível no site do evento e, caso desejem 
submeter trabalho, devem anexar o resumo salvo em arquivo Word;  

5. O pagamento da inscrição deverá ser feito por meio de depósito na Ag. 
1484-2, CC 36453-3, Banco do Brasil . O comprovante de depósito digitalizado 
deverá ser enviado para e-mail da secretaria do CELSUL, biênio 2017-2018 
(celsulunicentro@gmail.com);    

6. Uma vez aceito o trabalho pelo comitê científico, o participante receberá, no 
e-mail informado na ficha de inscrição, a carta de aceite com o dia e horário de 
apresentação.  

7. Não será permitida qualquer alteração nos dias e horários da programação;  

8. Após o recebimento da carta de aceite, o participante deverá fazer o 
pagamento da inscrição, conforme a modalidade e o período. Não haverá 
devolução do valor da inscrição caso o participante esteja ausente no dia da 
sua apresentação;  

9. Caso o resumo não seja aceito em nenhuma das modalidades de 
apresentação de trabalhos, o participante estará automaticamente inscrito 
apenas como ouvinte;   
10. Serão emitidos certificados individuais pela participação dos inscritos, 
efetivamente presentes no evento, mediante assinatura de presença que ateste 
a apresentação dos trabalhos nas modalidades específicas.  
 
SIMPÓSIOS: destinados à submissão de professores universitários e 
pesquisadores doutores 
            
            Os simpósios estão vinculados aos eixos temáticos. O número de 
simpósios será definido de acordo com o número de inscritos em cada eixo 
temático. Para cada simpósio haverá um coordenador convidado, o qual será 
responsável pela seleção dos trabalhos submetidos. O simpósio terá até seis 
participantes, incluindo o coordenador e cada participante terá 15 minutos para 
expor sua pesquisa e cinco minutos para discussão. Os participantes que 
desejarem submeter trabalho na modalidade simpósio devem submeter 
resumos, atendendo às seguintes normas: 
 

mailto:celsulunicentro@gmail.com
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Título: Em caixa alta, negrito, centralizado, Times New Roman, Tamanho 12. 
Nome do(s) autor(es): Uma linha abaixo do título, o(s) nome(s) do(s) autor(es) 
centralizado(s). Entre parênteses, a sigla da instituição de origem. 
Resumo: Uma linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), escrito em Times 
New Roman, corpo 12, espaçamento simples, sem espaçamento entre 
parágrafos. O resumo deve ter entre 500 e 700 palavras e apresentar proposta 
de trabalho, perspectiva teórica, metodologia/dispositivo de análise, resultados 
e conceitos-chave mobilizados e referências as referências bibliográficas. 
Palavras-chave: de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. 
Formato do arquivo: Word  
 
PAINÉIS: destinados à submissão de trabalhos de mestrandos e 
doutorandos 

 
Os painéis vinculam-se aos eixos temáticos do evento e serão definidos 

de acordo com número de inscritos em cada eixo temático. Para cada painel 
haverá um coordenador, ao qual cabe selecionar os trabalhos submetidos e 
organizar a sessão de apresentações. Haverá seis participantes em cada 
painel, os quais terão 15 minutos para apresentar sua pesquisa e mais 5 
minutos para discussões. As normas de formatação dos resumos são as 
seguintes:  
Título: Em caixa alta, negrito, centralizado, Times New Roman, Tamanho 12. 
Nome do(s) autor(es): Uma linha abaixo do título, o(s) nome(s) do(s) autor(es) 
centralizado(s). Entre parênteses, a sigla da instituição de origem. 
Resumo: Uma linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), escrito em Times 
New Roman, corpo 12, espaçamento simples, sem espaçamento entre 
parágrafos, contendo entre 350 e 500 palavras. O resumo deve apresentar 
proposta de trabalho, perspectiva teórica, metodologia/dispositivo de análise, 
resultados e conceitos-chave mobilizados e referências bibliográficas. 
Palavras-chave: de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. 
Formato do arquivo: Word  
 
Sessão de comunicações: graduandos e graduados  
 

As comunicações vinculam-se aos eixos temáticos do evento e serão 
definidas de acordo com número de inscritos em cada eixo temático. Para cada 
sessão de comunicação haverá um coordenador, ao qual cabe selecionar os 
trabalhos submetidos e organizar as apresentações. Haverá seis participantes 
em cada sessão os quais terão 10 minutos para apresentar sua pesquisa e 
mais 5 minutos para discussões. As normas de formatação dos resumos são 
as seguintes:  
Título: Em caixa alta, negrito, centralizado, Times New Roman, Tamanho 12. 
Nome do(s) autor(es): Uma linha abaixo do título, o(s) nome(s) do(s) autor(es) 
centralizado(s). Entre parênteses, a sigla da instituição de origem. 
Resumo: Uma linha abaixo do(s) nome(s) do(s) autor(es), escrito em Times 
New Roman, corpo 12, espaçamento simples, sem espaçamento entre 
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parágrafos, contendo entre 350 e 500 palavras. O resumo deve apresentar 
proposta de trabalho, perspectiva teórica, metodologia/dispositivo de análise, 
resultados e conceitos-chave mobilizados e as referências bibliográficas. 
Palavras-chave: de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. 
Formato do arquivo: Word  
 
Ouvintes: destinado a toda a comunidade acadêmica  
 
6.3 Valor das inscrições:  

 

 Até 31 de julho de 
2018 

Até 15 de outubro de 
2018 

Professores/pesquisadores R$ 150,00 R$ 300,00 

Mestrandos/doutorandos R$ 100,00 R$ 200,00 

Graduandos/graduados R$ 50,00 R$ 100,00 

Ouvintes R$ 30,00 R$ 60,00* vide item 3 a 
seguir 

 
Observação: 
 
As inscrições realizam-se em duas etapas:  

1) Até 31 de julho com 50% de desconto; 
2) De 01 de julho a 15 de outubro inscrições SEM desconto no documento 

para participantes com apresentação de trabalho. 
3) Até 05 de novembro pagamento de inscrição de participantes como 

ouvintes, sem desconto.   
 

7 Datas importantes 
 

1ª. Circular 17 de abril 

2ª. Circular 20 de junho 

3ª. Circular 15 de agosto 

Inscrições com 50% de desconto  
 

30 de abril a 30 de junho 

Inscrições com pagamento SEM 
desconto 
  
 

1º de julho a 12 de outubro  

Emissão de cartas de aceite das 
inscrições efetivadas até 30 de junho 
(com 50% de desconto) 
 

De 05 a 20 de julho 

Envio do comprovante de pagamento 
das inscrições efetivadas até 30 de 
junho (com 50% de desconto) 
 

Até 31 de julho 
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Inscrições com pagamento SEM 
desconto 
  
 

1º de julho a 12 de outubro 

Emissão de cartas de aceite das 
inscrições efetivadas até 12 de 
outubro (SEM desconto) 

De 5 de julho a 22 de outubro 
  
 

Envio de comprovantes de 
pagamento das inscrições sem 
desconto 

De 15 de setembro a 28 de outubro 

Publicação completa da programação A partir de 31 de outubro 

Realização do evento 05 a 07 de novembro 

 
 
8 Estrutura programática do Encontro 
 

05 de novembro 06 de novembro 07 de novembro 

08h30min – 
Credenciamento  

08h - Sessão de 
comunicação 

08h - Sessão de 
comunicação 

09h – Mesa de abertura  10h – Mesa redonda 10h – Mesa redonda 

10h – Mesa Redonda  12 h - Almoço 12 h - Almoço 

12h – Almoço  13h30min – Simpósios 
temáticos  

13h30min – Simpósios 
temáticos  

13h30min – Simpósios 
temáticos  

15h 30min – Pausa para 
café 

15h 30min – Pausa para 
café 

15h30min – Pausa para 
café  

16h Painéis 16h Painéis 

16h Painéis 17h30min - Assembleia 19h30min – Conferência 
de encerramento 
 
 

19h30min Conferência 
de abertura  

19h30min - Palestra 

Coquetel e lançamento 
de livros 

22h - Jantar por adesão 

 
8 Informações adicionais: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/xiiicelsul/ 
Site: https://evento.unicentro.br/site/celsul/2018/1  
e-mail: celsulunicentro@gmail.com 
Telefone para contato:  (42) 3621-1712 
 
 
9 Comissão Organizadora 
 
Profª Dr. Maria Cleci Venturini (DELET – Campus Santa Cruz, Guarapuava e 

PPGL).  

https://evento.unicentro.br/site/celsul/2018/1
mailto:celsulunicentro@gmail.com
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Profª Dr. Loremi Loregian-Penkal (DELET/Irati e PPGL). 

Profª Dr. Luciane Trennephol da Costa (DELET/Irati e PPGL). 

Profª Dr. Luciane Baretta (DELET – Campus Santa Cruz, Guarapuava e 

PPGL).  

Profª Dr. Claudia Maris Tullio (DELET - Campus Santa Cruz, Guarapuava). 

Profª Dr. Marcela de Freitas Ribeiro Lopes (DELET/Irati). 

Profª Dr. Denise Gabriel Witzel (DELET - Campus Santa Cruz, Guarapuava e 

PPGL)  

Prof. Dr. Rodrigo Augusto Kovalski (DELET/Irati). 

Profª Dr. Célia B. Fernandes (DELET - Campus Santa Cruz, Guarapuava e 

PPGL) 

Profª Dr. Lídia Stutz (DELET – Campus Santa Cruz, Guarapuava e PPGL)  

Prof. Dr. Edson Santos Silva (DELET/Irati e PPGL)  


