7º SENALLP – Seminário Nacional de Linguística e Ensino de Língua
Portuguesa
1º CIELLE – Congresso Internacional de Estudos de Língua e Literatura
Estrangeiras
1º SINPOL – Seminário Integrado de Pós-Graduação em Letras
LETRAS EM DIÁLOGO: O ENCONTRO COM A PALAVRA OUTRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
RIO GRANDE – RS
CIDEC/SUL – CAMPUS CARREIROS
03, 04, 05 e 06 de junho de 2019
I CIRCULAR

7º SENALLP – Seminário Nacional de Linguística e Ensino de Língua Portuguesa
O Seminário Nacional de Linguística e Ensino de Língua Portuguesa (7º SENALLP), em sua
sétima edição, é um evento que fomenta reflexões acadêmicas no campo dos estudos da
linguagem com a articulação de ensino, pesquisa e extensão, em uma promoção do Curso de
Pós-Graduação Lato Sensu em Linguística e Ensino de Língua Portuguesa (PGLING). A temática
central do 7º SENALLP propõe estabelecer diálogo entre os diferentes campos de estudos da
área de Letras, promovendo debate acerca de questões linguísticas e sociais. Para qualificar a
reflexão, haverá a presença de palestrantes de diferentes instituições com grande destaque
nacional e produção na área, como ocorreu em edições anteriores. Além da participação em
palestras e minicursos, os participantes poderão se inscrever em diferentes modalidades, que
são: coordenador de Simpósio Temático; apresentador de comunicação em Simpósio;
apresentador de pôster; ouvinte. O evento é destinado a alunos de graduação, pósgraduação, professores de ensino superior e de educação básica e demais pesquisadores.
Embora ocorra no Rio Grande do Sul, a atividade, além de contemplar as instituições públicas e
privadas do estado, pretende abranger outras instituições do país, devido à relevância da
temática e à qualidade dos palestrantes. A atividade ocorrerá nos dias 03, 04, 05 e 06 de junho
de 2019, no CIDEC-SUL, na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no Campus Carreiros.

1º CIELLE – Congresso Internacional de Estudos de Língua e Literatura Estrangeiras
O 1º Congresso Internacional de Estudos de Língua e Literatura Estrangeiras (CIELLE),
promovido pelo Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande (FURG),
através de suas áreas de línguas inglesa, espanhola, francesa e literaturas correspondentes,
almeja criar um espaço para diálogo entre os estudos de língua e literatura estrangeiras que
provoque questões pertinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão destes campos do
conhecimento. O evento ocorrerá nos dias 03, 04, 05 e 06 de junho de 2019, juntamente ao 7º
SENALLP e ao 1º SINPOL, com intuito de agregar os diferentes campos do conhecimento da área
de Letras e partilhar saberes. O 1º CIELLE será organizado por intermédio de palestras,
minicursos e simpósios temáticos que fomentem e enriqueçam os estudos na área.

1º SINPOL - Seminário Integrado de Pós-Graduação em Letras
O 1º Seminário Integrado de Pós-Graduação em Letras (SINPOL) é promovido pelo Programa
de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande (PPG-Letras/FURG) e tem
como propósito fomentar a articulação de distintas perspectivas de estudos da linguagem e da
literatura no âmbito de ensino, pesquisa e extensão. O 1º SINPOL ocorrerá nos dias 03, 04, 05 e
06 de junho de 2019, juntamente ao 7º SENALLP e ao 1º CIELLE, sendo os três eventos ligados
ao Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande (ILA/FURG). A natureza
integradora do 1º SINPOL, inscrita no próprio nome do evento, leva em conta a constituição
interdisciplinar do campo das Letras e a necessária interlocução entre as distintas áreas que o
compõem, o que se traduz na temática que reúne os três eventos: “Letras em diálogo: o encontro
com a palavra outra”. Para oportunizar essa articulação, o SINPOL contará com palestras,
minicursos, simpósios temáticos, atividades que coloquem em relação diferentes saberes e
diferentes olhares disciplinares que contribuam para a construção de contextos colaborativos
de formação e atuação na área de Letras.

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
Há cinco modalidades de participação no evento: ministrante de minicurso; coordenador de
Simpósio Temático; apresentador de comunicação em Simpósio Temático; apresentador de
pôster; e ouvinte.

A - Ministrante de Minicurso (até dois autores)
1. Os minicursos acontecerão no dia 04 de junho nos turnos da manhã e da tarde e terão a
duração de três horas, respectivamente.
2. As propostas de minicurso podem ser submetidas por professores doutores e podem ser
desenvolvidas em um turno apenas ou nos dois turnos do dia 04 de junho.

3. O resumo da proposta deverá conter entre 150 e 200 palavras, um título centralizado em
letras maiúsculas, seguido do(s) nome(s) do(s) professor(es) proponente(s) e a sigla de
sua(s) instituição(ões).
4. As propostas serão analisadas pela Comissão Científica e, uma vez aprovadas, integrarão a
programação do evento.
5. As inscrições para participação dos minicursos aceitos serão realizadas no momento do
credenciamento.

B – Coordenador de Simpósio Temático
1. A submissão de propostas de Simpósios Temáticos deverá ser feita por dois professores
doutores ou um professor doutor em parceria com um professor mestre.
2. Para a aprovação dos Simpósios Temáticos, os professores coordenadores deverão submeter
um resumo da proposta ao e-mail: 7senallpfurg@gmail.com. As propostas devem conter título,
ementa (até 200 palavras), titulação dos proponentes, instituição e endereço de e-mail dos dois
proponentes.
3. Os Simpósios Temáticos propostos serão avaliados pela Comissão Científica e, uma vez
aprovados, integrarão a programação do evento.
4. Uma vez encerrado o período para submissão de propostas de simpósios e divulgada a
relação dos simpósios aprovados, serão abertas as inscrições de comunicações orais nos
Simpósios Temáticos.
5. Caberá aos coordenadores dos Simpósios Temáticos:
(i) a seleção dos trabalhos submetidos aos Simpósios Temáticos e envio do aceite aos
proponentes;
(ii) a distribuição das comunicações orais (até 12 comunicações, incluindo as dos proponentes);
(iii) o comunicado dos trabalhos aprovados à comissão, pelo e-mail do evento;
(iv) a apresentação de comunicação no seu simpósio.

C – Apresentador de Comunicação em Simpósio Temático (até 3 autores)
1. A apresentação de comunicação oral em Simpósios Temáticos destina-se a doutores, a
mestres, a especialistas e a alunos de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu).
2. Para apresentar uma comunicação em Simpósio Temático, o participante deverá enviar o
resumo para o e-mail dos coordenadores do Simpósio em questão. Os resumos das

comunicações que serão submetidas aos Simpósios Temáticos deverão conter entre 200 e 300
palavras, seguidos de 3 a 5 palavras-chave.
3. Os Simpósios Temáticos reunirão até 12 comunicações, incluindo as dos proponentes.
4. Cada comunicação terá a duração de 15 minutos. Ao final da sessão, haverá 30 minutos para
discussão.
5. No resumo submetido à avaliação, deverão constar objetivos do trabalho, indicação da
fundamentação teórica e metodológica e resultados.
6. Só receberão certificado os autores que apresentarem a comunicação.

D– Apresentador de Pôster (até 3 autores)
1. A submissão de pôster destina-se a alunos de graduação e de pós-graduação (lato sensu).
2. As dimensões do pôster devem ser: largura: 0,90 cm; altura: 1,20 cm.
3. O título do trabalho no pôster deve ser idêntico ao título do resumo submetido no momento
da inscrição no evento.
4. No resumo submetido à avaliação, deverão constar os objetivos do trabalho, indicação da
fundamentação teórica e metodológica e resultados. As normas de formatação seguem as
mesmas orientações dos resumos em comunicações nos Simpósios Temáticos.
5. É obrigatória a presença do(s) autor(es) no horário estabelecido. O autor do pôster será
responsável por afixar, retirar e guardar seu material, assim como pela segurança deste.
6. As propostas de pôsteres devem ser submetidas ao
7senallpfurg@gmail.com que serão avaliadas pela comissão científica.

e-mail

do

evento

7. É vedada a apresentação do pôster: (i) por terceiros/não autores; (ii) de pôster que não
obedeça às normas gerais de tamanho e legibilidade.
8. Será(ão) certificado(s) apenas o(s) autor(es) inscrito(s) no evento que estiver(em)
presente(s) na apresentação do pôster.

E – Ouvinte
1. Serão aceitas inscrições de ouvintes, sem apresentação de trabalho. Poderão se inscrever
nesta modalidade: professores da educação básica, pesquisadores, estudantes de pósgraduação/graduação e público em geral.

DATAS IMPORTANTES
Inscrição para proposta de Minicurso
15/01 a 01/03
Inscrição para proposta de Simpósio Temático
15/01 a 01/03
Emissão dos aceites de propostas de Simpósio Temático e Minicurso
05/03
Inscrição para apresentação de Comunicação Oral em Simpósio Temático
06/03 a 15/04
Inscrição para Sessão de Pôster
06/03 a 15/04
Emissão dos aceites de propostas de Comunicação Oral em Simpósio Temático
02/05
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COMISSÃO ORGANIZADORA
Carolina Knack
Eliana Tavares
Kelley Duarte
Kelli Ribeiro
Lúcia Leiria
Luciene Brisolara
Sabatha Catoia Dias
Silvana Nascimento
Valter Henrique de Castro Fritsch

