16º Congresso da Associação de Linguística Sistêmico-Funcional
da América Latina
º
2 Congresso Brasileiro de Linguística Sistêmico-Funcional da
América Latina
Novos caminhos para o diálogo e tolerância
Outubro 05 – 09, 2020
Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Estudos da Linguagem
Campinas, Brasil

A principal razão desta terceira chamada é prover nosso posicionamento em relação ao
COVID-19 e também partilhar informações sobre as plenárias, submissão de resumos,
atualização sobre a agenda de workshops, taxas do congresso e métodos de pagamento.

Política de cancelamento - Corona Virus
Sabemos que muitos interessados pelo Congresso avaliam a atual situação da pandemia do
COVID-19 e refletem sobre como será a política de cancelamento que aplicaremos. Como o
Congresso está planejado para outubro de 2020, nossa posição, até o momento, é a de
manter o evento. De todo modo, garantimos que, no caso de cancelamento, os participantes
receberão na íntegra o valor pago na inscrição.

Submissão de resumos: novos prazos e procedimentos
A organização do ALSFAL2020 prorrogou o prazo para envio dos resumos para 19 de junho de 2020.
Para submeter seu resumo, siga os passos seguintes:
1. Acesse o link Easychair (https://easychair.org/my/conference?conf=alsfal2020)
2. Preencha os dados necessários
3. Envie seu resumo de acordo com o regulamento, disponível em:
•

http://www2.iel.unicamp.br/alsfal2020/?page_id=201

4. Espere a confirmação do sistema
5. Anote o número do envio de seu resumo e o inclua em "todos os contatos"

Plenárias
As plenárias do ALSFAL2020 contarão com os seguintes temas e convidados:
•
•
•
•
•
•

•

Annabelle Lukin (Macquarie University)
o A history of ideology
Margaret Gebhard (University of Massachusetts, Amherst)
o Dialogue and tolerance: a Social Semiotic approach to teacher education in hard times
Guillian Moss (UNINORTE)
o La LSF como lingúística aplicable: aportes en contextos educativos en América Latina
Federico Navarro (Universidad de O’Higgins)
o Lenguaje, escritura y aprendizaje: entre los datos y las premisas
Sara Regina Scotta Cabral (Universidade Federal de Santa Maria)
o (In)tolerância: uma questão de interpessoalidade
Lúcia Rottava (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
o Uma perspectiva teórico-metodológica de escrita em contexto acadêmico orientada
pela Linguística Sistêmico-Funcional
Orlando Vian Jr.
o “Não existe pecado ao sul do Equador”: a LSF em práticas educacionais nos trópicos e
diálogos indisciplinares com a complexidade e a glocalidade

Confira os resumos das plenárias em:
http://www2.iel.unicamp.br/alsfal2020/?page_id=459&lang=pt

Oficinas
O ALSFAL 2020 contará com seis oficinas. Cada participante poderá selecionar uma pela manhã e
outra pela tarde. As oficinas acontecerão nos dias 5 e 6 de outubro de 2020 e seus respectivos
resumos estão disponíveis em:

http://www2.iel.unicamp.br/alsfal2020/?page_id=417&lang=pt

Confira abaixo as informações sobre cada oficina – tema e língua na qual se realizará.

Convidada(o)
Annabelle Lukin
(Macquarie University)
Sara Regina Scotta Cabral
(UFSM)
Guillian Moss
(UNINORTE)

Convidada(o)
Margaret Gebhard
(University of Massachusetts
Amherst)
Federico Navarro
(Universidad de O’Higgins)
Lucia Rottava (UFRGS)
Karen Santorun (UFSM)
Michele Mafessoni (IFRS)

Dias 5/6 - Manhã
Das 8h às 12h
Título
Key concepts in the study of ideology

Língua
Inglês

O complexo oracional em língua portuguesa: uma introdução

Português

Introducción al análisis de textos con LSF

Espanhol

Almoço
12h às 13h
Dias 5/6 - Tarde
Das 13h às 17h
Título
Supporting the Disciplinary Literacies of Multilinguals in English: SFLinformed Pedagogy and Teacher Action Research

Língua
Inglês

Análisis cualitativo asistido por software: facilitando la codificación,
multiplicando los hallazgos

Espanhol/
Português

Programa Reading to Learn: aplicação e especificidades do Ciclo no
ensino de língua estrangeira (Inglês e espanhol)

Português

Alguns workshops requerem instalação de softwares específicos e alguma preparação prévia.
Confira o link abaixo com os resumos e requisitos.

http://www2.iel.unicamp.br/alsfal2020/?page_id=417&lang=pt

Inscrição nas oficinas
•

Cada oficina permite a participação de 35 pessoas no máximo

•

Para participar do workshop, é necessário se inscrever pelo link abaixo
o

https://forms.gle/3tLvPNYTkB8qKS2a6

Ressaltamos que o objetivo do formulário é somente controlar o número de interessados e de inscritos
para o workshop. Instruções de pagamento serão dadas a seguir.
Para mais informações, acessar: http://www2.iel.unicamp.br/alsfal2020/?page_id=542&lang=pt

Inscrição e valores*
Já previamente nos desculpamos pelo modo de cobrança que será adotado no ALSFAL2020. Devido
à regulamentação do Banco Central do Brasil, os valores de inscrição para qualquer evento na
UNICAMP deverão ser pré-convertidos em moeda local – Real Brasileiro (R$).
Confira o valor adotado do câmbio em dólar para cada situação

Participantes da América Latina
Até 1o de julho 2020
§ Professores R$580 (U$116)
§ Estudantes (qualquer nível) e professores de escolas de nível fundamentale
médio da rede pública - R$150 (U$30)
o Depois de 1o de julho de 2020
§ Professores R$700 (U$ 140)
§ Estudantes (qualquer nível) e professores de escolas de nível fundamental e
médio da rede pública - R$200 (U$40)
Workshops
o Até 1o de julho 2020
§ R$150 (U$30) – cada um
o Depois de 1o de julho 2020
§ R$200 (U$40) – cada um
o

o

Participantes de outros países
Até 1o de julho 2020
§ Professores - R$650 (U$130)
§ Estudantes (qualquer nível) e professores de escolas de nível fundamental e
médio da rede pública - R$250 (U$50)
o Depois de 1o de julho 2020
§ Professores - R$800 (U$160)
§ Estudantes (qualquer nível) e professores de escolas de nível fundamental e
médio da rede pública - R$300 (U$60)
o Workshops
o Até 1o de julho 2020
§ R$200 (U$40) – cada um
o Depois de 1o de julho 2020
§ R$300 (U$60) – cada um
Informações sobre valores:
http://www2.iel.unicamp.br/alsfal2020/?page_id=517&lang=pt
o

Formas de pagamento
O pagamento das taxas poderá ser realizado por:
1) Cartão de crédito - para brasileiros e estrangeiros
2) Dinheiro - para brasileiros e estrangeiros
3) Boleto Bancário - somente para cidadãos brasileiros
•

Pagamentos antecipados (early birds) deverão ser feitos em:
o

•

https://registration.galoa.com.br/en/realm/alsfal-2020
§

Poderão ser usados cartões de crédito (brasileiros e estrangeiros)

§

Poderá ser usado boleto bancário (somente para brasileiros)

Pagamentos a serem realizados no Congresso:
§

Poderão ser usados cartões de crédito (brasileiros e estrangeiros)

§

Poderá ser pago em dinheiro, em R$ ou US$ (tanto para brasileiros como
estrangeiros)

Ressalva importante: pagamentos a serem realizados durante o ALSFAL2020 seguirão tabela
integral, sem descontos.
Informações sobre pagamento:
http://www2.iel.unicamp.br/alsfal2020/?page_id=264&lang=pt
* Favor apresentar cópia de seu recibo de pagamento, se o fizer antecipadamente.
** Estudantes e professores da rede pública, que terão desconto, deverão apresentar comprovantes
no dia da conferência.

Contatos
Site: http://www.iel.unicamp.br/alsfal2020
Facebook: https://www.facebook.com/alsfal2020/
E-mail: alsfal2020@iel.unicamp.br
Esperamos você em Campinas!
Rodrigo Esteves de Lima-Lopes
Em nome do Comitê Organizador

