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I CIRCULAR – V SEPMEL 
 

V SEMINÁRIO DE PESQUISAS DO PROGRAMA DE  

MESTRADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

O Seminário de Pesquisas do Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem (SEPMEL), 

da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, apresenta como objetivo viabilizar o debate das 

pesquisas em andamento do Programa, tendo como principais atividades as sessões de avaliação de 

projetos e mesas de discussão em torno das experiências de pesquisa no campo dos estudos da 

linguagem. O evento valoriza o diálogo entre mestrandos/as e docentes pesquisadores/as 

convidados/as, no sentido de que as intervenções sejam as contribuições efetivas para a continuidade 

das pesquisas e elaboração das dissertações. 

 

O SEPMEL contempla ainda um espaço de interlocução voltado para estudantes de diversos 

cursos de Graduação e de Pós-Graduação Stricto Sensu da Regional Catalão UFG que desenvolvam 

atividades institucionalizadas de pesquisa com investigação de objetos de estudo e corpus de análise 

relacionados a Estudos da Linguagem, de modo a apresentar resultados parciais e finais de suas 

investigações acadêmicas na modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa”. O intuito desta 

modalidade de participação é o de integrar a Graduação e a Pós-Graduação tanto no âmbito da 

UAELL quanto no de demais Unidades Acadêmicas da Regional Catalão-UFG, permitindo que os 

estudantes dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu da supramencionada Regional 

vislumbrem no Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem um espaço de diálogo e debate de 

suas descobertas e pesquisas e os estudantes dos Cursos de Graduação nele vislumbrem um território 

de potencial continuidade de seu percurso de investigação científica iniciado nos limites da 

Graduação. 

 

Em 2017, o V SEPMEL acontecerá entre os dias 14 e 16 de agosto na Regional Catalão/UFG, sob a 

coordenação da Profa. Dra. Silvana Augusta Barbosa Carrijo e contará com a presença de Palestrantes 

de universidades diversas do Brasil e dos/as seguintes pesquisadores/as como debatedores/as de 

projetos: 

 

Linha 1: Texto e Discurso 

Prof. Dr. Bruno Franceschini (UFG) 

Prof. Dr. João Paulo Ayub da Fonseca (UFG) 

 

Linha 2: Literatura, Memória e Identidade 

Prof. Dr. Gazy Andraus (UEMG) 

Prof. Dr. Sulivan Charles Barros (UFG) 

 

Linha 3: Língua, Linguagem e Cultura 

Profa. Dra. Eliana Dias (UFU) 

Profa. Dra. Mariângela Estelita Barros (UFG) 

Profa. Dra. Sara Regina Scotta Cabral (UFSM) 
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Período de Inscrição 

 

De 22/06/2017 a 12/07/2017. 

 

 

Modalidades de Inscrição  

 

1. Apresentação de Trabalhos 

 Discentes ingressantes em 2015 e 2016: 

- Poderão se inscrever na modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa”. 

 

 Discentes ingressantes em 2017: 

- Deverão, obrigatoriamente, inscrever-se na modalidade “Sessões de Debate de Projetos”. 

- Poderão se inscrever também para a modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa”, caso 

tenham interesse. 

 

 Alunos/as especiais do PPGEL:  

- Poderão se inscrever na modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa”. 

 

 Graduandos/as dos cursos de Letras Português e Letras Português e Inglês: 

- Poderão se inscrever na modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa” desde que 

desenvolvam pesquisas de Iniciação científica de qualquer modalidade (PIBIC/ PIVIC/ 

PIBITI/ PIVITI/PROLICEN/PIBID). 

 

 Graduandos/as vinculados a Iniciação científica de qualquer modalidade (PIBIC/ PIVIC/ 

PIBITI/ PIVITI/PROLICEN/PIBID) e Pós-Graduandos de outros cursos e Programas da 

Regional Catalão: 

- Poderão se inscrever na modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa” desde que 

desenvolvam pesquisas relacionadas ao campo dos Estudos da Linguagem. 

 

 Alunos e alunas egressas do Mestrado em Estudos da Linguagem: 

- Poderão se inscrever na modalidade “Comunicação Oral de Pesquisa”. 

 

2. Ouvintes: Qualquer integrante da comunidade interna ou externa à UFG. 

 

As normas de submissão de trabalhos seguem anexas a esta Circular. Em breve, a Programação Geral 

do Evento será divulgada. 

 

 

Catalão, 21 de junho de 2017. 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO V SEPMEL  
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

V SEPMEL - SEMINÁRIO DE PESQUISAS DO PROGRAMA DE 

MESTRADO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 
 

Como submeter os trabalhos? 

A submissão deverá ser feita sob a forma de envio da ficha de inscrição para o e-mail: 

sepmel2017@gmail.com  

E entrega obrigatória da ficha de inscrição também em sua versão impressa na Secretaria do Programa, com 

pagamento do valor único para a certificação de participação no evento. 

 

Valor da Inscrição 

O valor único para inscrição é de R$20,00 (vinte reais), a ser pago exclusivamente na Secretaria do Mestrado 

em Estudos da Linguagem, sala 2, Bloco E, juntamente com a entrega da ficha de inscrição versão impressa, 

devidamente preenchida. 

- Servidores da UFG são isentos. 

 

Prazos 

Para a submissão do resumo o prazo final é 12 de julho de 2017. Os aceites serão emitidos até 21 de julho de 

2017. 

 

Normas 

O texto do resumo deverá ser apresentado no ato da inscrição em ficha própria, em versão impressa, e no envio 

para o e-mail do evento, em versão eletrônica.  

 

Formatação: 

a) Título do trabalho: fonte Times New Roman, 12; caixa alta, centralizado; negrito. 

 

b) Identificação (na segunda linha após o título, alinhada à direita): nome completo do autor ou autora; caso 

haja mais de um/a autor/as usar uma linha para cada. Na primeira linha abaixo, colocar a vinculação 

institucional e na segunda linha abaixo o nome do orientador/a. 

 

c) Corpo do resumo (na segunda linha abaixo da instituição, sem adentramento de parágrafo): fonte Times 

New Roman, 12; espaço entre linhas: simples; alinhamento: justificado; Tamanho: entre 200 e 300 palavras. 

 

d) O resumo deve conter, preferencialmente, os objetivos do trabalho, a metodologia utilizada para a pesquisa, 

uma breve contextualização do referencial teórico, os resultados e as principais conclusões. Não incluir notas 

de rodapé. Não incluir tabelas e gráficos. Não incluir lista de referências bibliográficas; se necessário, citá-la 

no corpo do resumo (padrão ABNT). O texto do resumo deve apresentar adequação à norma padrão da Língua 

Portuguesa e estar estruturado de forma clara, coesa e coerente. A revisão do texto, bem como os conceitos e 

conteúdos nele veiculados, são de exclusiva responsabilidade dos/as autores/as. 

 

e) Palavras-chave (na segunda linha após o resumo, alinhada à esquerda e separadas por ponto): máximo de 

03 (três) palavras-chave. 
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