
V SEPIDIS 

SEMINÁRIO DE PESQUISAS “IDENTIDADE E DISCURSO”  

 

PRIMEIRA CIRCULAR 

 

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e os grupos de 

pesquisa “Representações e tecnologias (de si): tramas discursivas do/no 

virtual”, “Da torre de marfim à torre de babel” e “Vozes (In)fames: exclusão e 

resistência” têm a satisfação de anunciar a realização do V SEPIDIS ─ 

SEMINÁRIO DE PESQUISAS “IDENTIDADE E DISCURSO” ─ a ser realizado 

na Universidade Estadual de Campinas, no auditório do IEL – Instituto de 

Estudos da Linguagem, Campinas, SP, nos dias de 10 e 11 de dezembro de 

2013.  

O evento será constituído por comunicações coordenadas, organizadas 

nas seguintes temáticas: Exclusão, Novas tecnologias, Tradução e Línguas 

(Materna e Estrangeira). Todas as atividades serão plenárias, para possibilitar 

uma discussão mais profunda e adequada aos objetivos do evento.  

O prazo limite para submissão dos trabalhos é de 28 de outubro de 

2013, impreterivelmente, estando a divulgação do aceite prevista para 

novembro do mesmo ano.  

A inscrição terá o valor de R$ 30,00 para apresentadores e 

debatedores e de R$ 15,00 para ouvintes. O pagamento poderá ser efetuado 

no dia 10/12, no local do evento, no momento da entrega do material aos 

participantes.  

Os resumos das apresentações devem ser enviados eletronicamente , 

no mesmo arquivo da ficha de inscrição para Comissão Organizadora do V 

SEPIDIS, por meio do seguinte e-mail: identidadediscurso@gmail.com  

As normas para a elaboração dos resumos são as seguintes:  

1) O título da comunicação deverá estar centralizado, em maiúsculas. 

Abaixo, sem pular linha, alinhado à direita, deve vir o nome completo do 

autor, em fonte Times New Roman, tamanho 12, itálico, com somente a 

primeira letra de cada nome em maiúscula.  



1.1) Os estudantes deverão colocar, na mesma linha após o nome, entre 

parênteses “(Graduando(a) / Mestrando(a) / Doutorando(a) / Pós-

doutorando(a), Sigla da Instituição)” e na linha seguinte “Orientador(a): Nome 

do Orientador(a)”  

1.2) Os professores deverão colocar entre parênteses na linha seguinte ao 

nome “(Professor(a) da Sigla da Instituição)”  

2) A seguir, após pular uma linha, deve vir o resumo. Os resumos deverão 

conter entre 200 e 300 palavras , Fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas simples, parágrafo justificado, sem notas de rodapé 

e referências bibliográficas.  

 

IMPORTANTE: Os trabalhos deverão ser encaminhados para a comissão 

organizadora com indicação da temática e respectivos resumos. Caberá à 

Comissão organizadora a formação das sessões de comunicações 

coordenadas. Após o envio dos resumos, a comissão organizadora enviará a 

carta de aceite e, em seguida, será divulgada a programação do evento.  

 

Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail   

identidadediscurso@gmail.com  

 

Atenciosamente,  

 

Comissão Organizadora  


