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PRIMEIRA CIRCULAR
1. Apresentação
O Grupo de Pesquisa Semiótica, Leitura e Produção de Textos (SELEPROT) tem a grata satisfação

de anunciar a realização do VII Colóquio Internacional de Semiótica – COLSEMI, articulado
com o V Congresso Internacional da AILP, no Instituto de Letras da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, Câmpus Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, de 23 a 25 de outubro de 2019.
O SELEPROT busca o diálogo com pesquisadores de diferentes filiações teóricas e campos de
atuação. Na oportunidade de ocupar a Presidência da AILP (2017-2020), Darcilia Simões, que
é também Líder do Seleprot, vem articulando a realização conjunta dos eventos das duas
entidades.
A ementa, a programação, o período de inscrição e o valor das taxas poderão ser consultados
em breve no site do evento: colsemi.org
2. Modalidades de participação
Podem participar do evento pesquisadores e estudantes de Pós-graduação, com apresentação de
comunicações em SIMPÓSIOS. Estudantes de graduação podem inscrever-se com trabalhos de
Iniciação Científica e TCC para a apresentação de PÔSTERES. Serão aceitas ainda inscrições
de ouvintes, sem apresentação de trabalhos.
Apresentação de comunicação em simpósio ou pôster
a) As propostas devem ser encaminhadas por meio de preenchimento de formulário
específico no site oficial do congresso, na aba INSCRIÇÃO.
b) Prazos
Proposição de Simpósios
Proposição de Minicursos
Inscrição de comunicação em simpósios
Inscrição de pôsteres
Inscrição em minicursos

Até 15/03/2019
Até 15/03/2019
De 20/03 até 15/07/2019
De 20/03 até 10/08/2019
De 20/03 até 10/10/2019

Aceite até 20/03/2019
Aceite até 20/03/2019
Aceite até 20/07/2019
Aceite até 20/08/2019

c) CONTATO: Caso queria entrar em contato, escreva para o e-mail
colsemi2019@gmail.com
Rio de Janeiro, Instituto de Letras da UERJ, 08 de dezembro de 2018.
Darcilia Simões
Líder do SELEPROT

