UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
GRUPO PESQUISAS EM ANÁLISE LINGUÍSTICA E COGNIÇÃO - PALCO

CENAS DO PALCO - ATO I
Nos dias 13 e 14 de julho, acontecerá o I encontro do Grupo de pesquisa PALCO Pesquisas em Análise Linguística e Cognição da Universidade Federal do Ceará. O grupo
reúne pesquisadores interessados na relação entre entre discurso, gramática e cognição na
perspectiva teórica da linguística cognitivo-funcional e da linguística cognitiva.
O evento, totalmente gratuito, será realizado no formato on-line e presencial
(Auditório José Albano, Centro de Humanidades, área 1 - Benfica - UFC). Estão previstas
uma conferência, duas mesas-redonda, dois minicursos e sessões coordenadas, totalizando
12 horas de atividades.
Será emitido certificado digital de 12 horas para os inscritos como ouvintes que
participarem de, pelo menos, 50% das atividades on-line e/ou presenciais. Ouvintes podem
se inscrever até 11 de julho.
SITE DO EVENTO: https://sites.google.com/letras.ufc.br/cenas-atoi/
NORMAS DE SUBMISSÃO
PRAZO: até 7 de julho de 2022.
MODALIDADES: os autores deverão escolher se pretendem apresentar seu trabalho de
forma remota ou presencial.
AUTORIA: admite-se até 3 autores por trabalho, de qualquer nível de formação acadêmica.
Cada autor pode apresentar até dois trabalhos, desde que um seja como único autor e outro
em coautoria, ou que ambos sejam em coautoria, mas com autores diferentes.
TEMAS: O trabalho deve discutir questões ou resultados de pesquisas conclusas ou
andamento que tenham por base teórica a linguística cognitiva isoladamente ou em
interface com a linguística funcional. Assim, esperam-se trabalhos que abranjam os
seguintes temas:
●
●
●
●
●
●
●

Estudos em gramática cognitiva ou gramática de construções
Metáforas, frames e mesclagem conceitual
Categorização, polissemia e prototipia
Cognição, sociedade e cultura
Aquisição, desenvolvimento e processamento da linguagem
Cognição, discurso e interação
Estudos em interface linguística cognitiva e outras abordagens linguísticas
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ESTRUTURA DO RESUMO
Extensão: 100 a 200 palavras
Idiomas: português, espanhol ou inglês
Título: até 10 palavras, em caixa alta, centralizado, negrito e arial 12
Conteúdo do corpo do texto: introdução e/ou objetivo, metodologia, resultados e conclusão.
Formato do corpo do texto: arial 10, justificado, espaço simples.
Palavras-chave: 3 palavras escritas em letra minúscula, arial 10, separadas por
ponto-e-vírgula e finalizadas por ponto.

MODELO DO RESUMO

TÍTULO (caixa alta, centralizado, negrito, arial 12)
Autor 1 (instituição: arial 10, alinhado à direita, espaço simples)
Autor 2 (instituição)
Autor 3 (instituição)
Texto do resumo, contendo introdução e/ou objetivo, metodologia, resultados e conclusão, extensão
de 100 a 200 palavras, em arial 10, justificado, espaço simples.

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3 (até 3 palavras, arial 10,
separadas por ponto-e-vírgula e terminadas por ponto, inicial minúscula, exceto em casos de
maiúscula obrigatória (nomes próprios ou científicos)

ANAIS: os resumos serão publicados em livro de resumos digital com ISBN até a véspera
do evento, disponibilizado no site do grupo e do evento.
TRABALHOS COMPLETOS: a depender da adesão dos participantes, os trabalhos
completos poderão compor um e-book distribuído gratuitamente, com ISBN e Conselho
Editorial. As normas para trabalho completo serão enviadas posteriormente por e-mail aos
autores.
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