PRIMEIRA CIRCULAR
Apresentação
O SEDiAr reúne, bianualmente, pesquisadoras(es) dedicada(os) aos estudos do discurso e da
argumentação, a fim de refletir acerca da interface entre esses dois objetos de estudo, em
múltiplas perspectivas teórico-metodológicas. Após as edições de 2012 na UESC, de 2014 na
UFMG, de 2016 na UFS e de 2018 na UBA, a quinta edição do SEDiAr será realizada de 4 a 7
de agosto de 2020, no Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP, na cidade de
Campinas, Brasil, conjuntamente com a III Jornada Internacional Semântica e Enunciação
(JISE), que reúne estudiosas(os) do sentido a fim de refletir sobre a enunciação e outras
questões semânticas. A relação histórica entre estudos da argumentação e estudos da
enunciação e do sentido torna produtiva do ponto de vista da reflexão a junção dos eventos.

Coordenação geral
Mónica Graciela Zoppi-Fontana
Universidade Estadual de Campinas

Eduardo Lopes Piris
Universidade Estadual de Santa Cruz

Sheila Elias de Oliveira
Universidade Estadual de Campinas

Isabel Cristina Michelan de Azevedo
Universidade Federal de Sergipe

Modalidades de participação
1) Simpósios Temáticos (ST): espaço para apresentação e discussão de trabalhos com
temáticas em comum definidas previamente.
2) Sessões de Comunicações (SC): espaço para apresentação de comunicações aprovadas
por mérito, porém sem lugar atribuído nos simpósios temáticos.

Submissão de resumos
A submissão de trabalhos ocorrerá em duas etapas:

● 1ª ETAPA: Envio dos resumos para propostas de coordenação de Simpósio Temático, até
10/09/2019. A divulgação dos simpósios temáticos aprovados será realizada
até 10/10/2019;

● 2ª ETAPA: Submissão de resumos para comunicação nos Simpósios Temáticos, de
11/10/2019 a 30/11/2019. Os aceites dos resumos para comunicação nos
Simpósios Temáticos e Sessões de Comunicação serão encaminhados até
10/02/2020.

1ª ETAPA
Envio das propostas de coordenação de Simpósio Temático (ST)

● Cada Simpósio Temático deve ser proposto por 2 doutoras(es), que apresentarão um
resumo, a ser avaliado pela comissão científica do V SEDiAr e III JISE.

● Uma vez aprovado, cada Simpósio Temático poderá receber até 8 (uma sessão) ou 16
trabalhos (duas sessões).
Normas para a submissão de resumo

● Prazo para submissão: até 10/09/2019.
● Os resumos devem ser enviados por meio do sistema do evento pelo link
http://ics.iel.unicamp.br/

● Para envio do resumo, as(os) 2 autoras(es) devem já estar cadastrados no sistema;
somente a(o) primeira(o) autor(a) deve submeter o resumo. Ele deve indicar o e-mail
cadastrado da(o) coautor(a).

● Será permitida a submissão de apenas um resumo por autor(a) e/ou coautor(a).
● Tema geral: para serem aceitas, as propostas podem ser interdisciplinares, mas devem
tocar às questões sobre sentido e enunciação ou discurso e argumentação.

● É possível propor discussões sobre aspectos teóricos, conceitos, metodologias, análise
de corpora, história das ideias, entre outras possibilidades.

● Os resumos podem ser escritos em português, espanhol, francês ou inglês. Casos
excepcionais serão avaliados pela coordenação geral do V SEDiAr e III JISE.
Formatação do resumo:

● Título da proposta do Simpósio Temático (em caixa alta, negrito, centralizado, fonte
Times New Roman tamanho 12);
● Nomes das(os) coordenadoras(es) e vínculo institucional (alinhamento à direita, fonte
Times New Roman tamanho 12);

● Resumo de 350 a 400 palavras (parágrafo único, alinhamento justificado, espaço 1,
fonte Times New Roman tamanho 12), contendo: (a) breve exposição de um problema
ou questão ser tratado; (b) justificativas; (c) objetivos; (d) delineamento do perfil
teórico-metodológico adotado e/ou esperado para as intervenções;

● Ao final do resumo, devem constar quatro palavras-chave (iniciais maiúsculas,
separadas por ponto final, fonte Times New Roman tamanho 12);

● O modelo para formatação dos resumos está disponível em português e em inglês e
pode ser baixado no sistema do evento: http://ics.iel.unicamp.br/.

O papel das(os) coordenadoras(es) dos Simpósios Temáticos

● Uma vez aprovado o ST, as(os) coordenadoras(es) comprometem-se a colaborar com a
organização do evento no sentido de selecionar os trabalhos que farão parte de seu ST,
bem como organizar a ordem de apresentação das comunicações;

● As(os) coordenadoras(es) são vistas(os) como colaboradoras(es) do evento e, assim,
●

estarão isentas(os) da taxa de participação com apresentação de trabalho;
As(os) coordenadoras(es) podem apresentar trabalho no ST.

2ª ETAPA
Submissão de resumos para comunicação nos Simpósios Temáticos

Normas para submissão de resumo

●

Prazo para submissão: de 11/10/2019 a 30/11/2019.

●

Podem enviar resumos para comunicação graduadas(os) universitárias(os), alunas(os)
de pós-graduação (mestrado e doutorado), bem como mestras(es) ou doutoras(es).

●

Será permitida submissão de apenas uma proposta por pesquisador(a), quer seja como
autor(a), quer seja como coautor(a).

●

Será permitido apenas um coautor(a) por trabalho.

●

Serão aceitos trabalhos em português, espanhol, inglês ou francês.

●

Os resumos aprovados pelas(os) coordenadoras(es), mas sem espaço para
apresentação nos simpósios temáticos, serão redirecionados para sessões de
comunicação.

●

As orientações para formatação e envio de resumos serão informadas junto com a
divulgação dos simpósios temáticos aprovados na Segunda Circular.

Investimento*
Até
04/03/2020

Até
04/04/2020

Até
04/05/2020

R$ 300,00

R$ 350,00

R$ 400,00

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 300,00

R$ 50,00

R$ 70,00

R$ 90,00

+ Minicurso

+ R$ 50,00

+ R$ 70,00

+ R$ 90,00

Combo (ouvinte + minicurso)

+ R$ 80,00

+ R$ 100,00

+ R$ 120,00

Expositoras(es) pósgraduadas(os),doutoras(es) e
mestras(es)
Expositoras(es) estudantes de
pós-graduação
Ouvintes

Estudantes de graduação

Isentas(os)

* As instruções para o pagamento serão informadas na Segunda Circular.

Datas importantes
10/09/2019

Encerramento do prazo para envio de proposta para coordenação
de Simpósio Temático: um resumo assinado por 2 doutoras(es).

10/10/2019

Divulgação dos Simpósios Temáticos aprovados.

11/10/2019

Abertura da submissão dos resumos de doutoras(es),
mestras(es),
pós-graduandas(os)
e
graduadas(os),
para
comunicação nos Simpósios Temáticos.

30/11/2019

Encerramento do prazo para submissão de resumos.

10/02/2020

Prazo final para envio das cartas de aceite.

04/03/2020

Data 1 para pagamento de inscrição, com desconto.

04/04/2020

Data 2 para pagamento de inscrição, com desconto.

04/05/2020

Data 3 para pagamento de inscrição, sem desconto.

04/07/2020

Divulgação do programa completo do V SEDiAr e III JISE.

04 a 07/08/2020

Realização do V SEDiAr e III JISE.

** Em breve, o site do evento estará disponível nas páginas https://www.iel.unicamp.br/sediarjise e
www.sediar.com

Apoio Institucional

