
 III Jornada Online Discurso, Cultura e Ensino

09/06/2022 e 10/06/2022

Evento on-line

Chamada de proposições de Simpósios

Os grupos de estudo e pesquisa Dice (UFG) e GPLPD (UFLA) tornam público, por meio
deste edital, as normas para a submissão de propostas de simpósios para a III Jornada
Discurso, Cultura e Ensino on-line que será realizada nos dias 09 e 10 de junho de
2022, na modalidade remota. Poderão participar desta chamada professores em níveis
de graduação e pós-graduação, líderes de grupo de estudos e pesquisa e
pesquisadores da área de letras, linguística e afins.

Os sentidos que a sociedade atribui aos corpos e as formas como as corporeidades
são representadas e se representam em diferentes condições sócio-históricas
simbolicamente constituem grupos sociais ideologicamente demarcados e lugares do
dizer. Nesse sentido, o tema “Corpo e discursividade: corporeidade, ensino, política e
resistências” busca abarcar pesquisas finalizadas, em andamento, ainda que iniciadas,
e que, de alguma forma, estabeleçam relações com o alcance temático. Assim, o
evento tem por objetivo principal gerar reflexões sobre esse tema no que concerne ao
Discurso, à Cultura e ao Ensino, recebendo propostas das áreas de linguística,
literatura, artes, comunicação e afins.

Toda(o)s a(o)s proponentes e interessadas(os) devem observar os procedimentos,
regras gerais e cronograma estabelecidos a seguir.

Após a apresentação das propostas, os participantes deverão realizar as inscrições, por
meio do formulário, para comunicações por Simpósio e será de responsabilidade das
coordenadoras ou coordenadores dos simpósios a seleção dos trabalhos e sua
devolutiva para a comissão para a composição da programação.

Cada simpósio oferecerá até 10 vagas para comunicações distribuídas nos dois dias de
apresentações. Em cada sala aberta na plataforma do evento, haverá um monitor para
dar suporte durante as apresentações e controlar o tempo. Cada coordenador(a) de
simpósios também poderá indicar orientandos para compor a equipe de monitoria.

Nesta edição, além das participantes com apresentações, o evento aceitará inscrições
de participantes na modalidade ouvinte e que terão acesso livre às salas dos simpósios
que comporão a III Jornada Discurso, Cultura e Ensino on-line.

https://forms.gle/KQ1KB3pPBTrA3k967


SOBRE OS SIMPÓSIOS

Cada coordenador pode apresentar uma única proposta de simpósio que abarque a
temática que envolva os eixos: Corpo e discursividades: corporeidades, ensino,
política e resistências. Os resumos devem ser escritos em Arial 12, espaçamento
simples, contendo até 900 caracteres, incluindo espaços. Ainda deverá indicar entre 3
e 5 palavras-chave. As propostas deverão ser enviadas, unicamente, através de
formulário disponibilizado através de link próprio, no qual os proponentes deverão
preencher os campos com as informações solicitadas.

1. PÚBLICO-ALVO

Coordenadores de Simpósios: Pesquisadores com titulação mínima de mestre.

Comunicadores: graduandos, graduados, mestres e doutores nas áreas de linguística,
literatura e afins.

Ouvintes: graduandos, graduados, mestres e doutores nas áreas de linguística,
literatura, áreas afins e interessados em geral.

2. CRONOGRAMA  

04/03/2022 Divulgação - Edital inscrição simpósios

04/03/2022-18/03/2022 Submissão - Propostas simpósios

19/03/2022-24/03/2022 Avaliação - Propostas submetidas

25/03/2022 Divulgação - Cartas de Aceite
simpósios

25/03/2022 Divulgação Ampla – Simpósios


