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IV Simpósio Internacional de Linguística Funcional (SILF) 
 

Segunda Circular 

 

Natal, 05 de janeiro de 2017. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal do Ceará 

(UFC), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e a Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN) têm o prazer de convidar a comunidade científica para o IV 

Simpósio Internacional de Linguística Funcional (IV SILF), a se realizar no período de 31 de 

maio a 02 de junho de 2017, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal/RN. 

Esta segunda circular apresenta informações mais precisas sobre as formas de participação no 

evento, as normas para elaboração e o prazo para envio de resumos, os minicursos oferecidos e os 

simpósios temáticos propostos. 

 

1. INSCRIÇÕES 

 

1.1.  As inscrições estarão abertas em prazos diferentes para cada modalidade de 

participação. Os participantes deverão atentar aos prazos, conforme quadro abaixo: 

 

Atividade Prazo 

Submissão de resumos para os 

simpósios e pôsteres 

De 13 de fevereiro a 31 de 

março 

Resultado da avaliação dos resumos e 

emissão de cartas por e-mail 
De 05 a 20 de abril 

Inscrição para os participantes com 

trabalhos aceitos 
De 10 de abril a 05 de maio 

Pagamento da inscrição dos 

participantes com trabalhos aceitos 
De 10 de abril a 10 de maio 

Inscrição dos demais participantes 

(ouvintes)  
De 10 de abril a 30 de maio 

Pagamento da inscrição dos demais 

participantes (ouvintes) 
De 10 de abril a 30 de maio 

 



1.2. Cada participante inscrito poderá submeter somente um trabalho, na modalidade 

comunicação oral em simpósio temático ou na modalidade pôster. O prazo para 

submissão de resumos para ambas as modalidades é de 13 de fevereiro a 31 de março de 

2017.  

1.3.  O resumo deverá ser enviado para o e-mail oficial do evento e do(s) coordenador(es) 

do simpósio.  

1.4.  Somente professores universitários, pesquisadores e alunos de pós-graduação stricto 

sensu poderão apresentar trabalhos nos simpósios temáticos do evento. 

1.5.  Em caso de trabalhos em coautoria, para participarem do evento, os autores deverão 

fazer suas inscrições individualmente.  

1.6. As inscrições para participação no IV SILF, em todas as modalidades, deverão ser 

efetuadas pelo e-mail oficial do evento (silfufrn@gmail.com). Cada participante deverá 

enviar, num único e-mail, o formulário de inscrição preenchido (baixar do blog do evento: 

ivsilf.wordpress.com), o comprovante de pagamento e o comprovante de matrícula em 

instituição de ensino (se for aluno). 

1.7. O pagamento das inscrições deverá ser realizado mediante depósito bancário até 10 de 

maio de 2017 (com apresentação de trabalho) e até 30 de maio de 2017 (demais 

participantes). Informações sobre valores e prazos estão disponíveis no blog do evento. 

Visite a aba INSCRIÇÕES para visualizá-los. 

 

2. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1.  Simpósios Temáticos 

 

Os simpósios temáticos contemplam diversas vertentes da Linguística Funcional e estão 

organizados da seguinte forma: 

Simpósio 1 – A Gramática Discursivo-Funcional e a descrição de línguas 

Profa Erotilde Goretti Pezatti (UNESP/SJRP)  

E-mail: pezatti@ibilce.unesp.br  

 

Simpósio 2 – A perspectiva construcional na Linguística Funcional Centrada no Uso 

Profªs Mariangela Rios de Oliveira (UFF) e Maria Maura Cezario (UFRJ) 

E-mails: mariangelariosdeoliveira@gmail.com;  mmcezario@gmail.com  

 

Simpósio 3 – Descrição do português e a pesquisa funcionalista 

Profs. João Bosco Figueiredo Gomes (UERN) e Wellington Vieira Mendes (UERN) 

E-mails: boscofigueiredo@gmail.com; wvmendes@gmail.com  

 

Simpósio 4 – Abordagem construcional da mudança: perspectivas e contribuições 

Profas Patrícia Fabiane Cunha Lacerda (UFJF) e Karen Sampaio (UFRJ) 

E-mails:  patriciafabianecunha@gmail.com; karensampaio@hotmail.com  

 

Simpósio 5 – O tratamento funcional dos processos formais e conceituais de constituição dos 

enunciados em línguas naturais 

Profªs Flávia Hirata-Vale (UFSCar) e Taísa Peres de Oliveira (UFMS) 

Emails: fbmhvale@gmail.com; taisapoliveira@gmail.com     

  

Simpósio 6 – A LSF e a pesquisa linguística no Brasil: desafios teóricos e metodológicos nas 

descrições do português 
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Prof. Orlando Vian Júnior (UNIFESP) 

E-mail: orlando.ufrn@gmail.com   

 

Simpósio 7 – Mudanças na língua em uso 

Profs. Camilo Rosa Silva (UFPB) e Cléber Ataíde (UFRPE)  

E-mails: camilorosa@gmail.com; cleberataide@gmail.com  

 

Simpósio 8– Linguística Funcional Centrada no Uso e ensino-aprendizagem de língua: 

relações possíveis para a construção de propostas 

Profs. Denílson P. de Matos (UFPB) e Emanuel Cordeiro (UFRPE)  

E-mails: dpmatos@uol.com.br; emanuel_cord@yahoo.com.br  

 

Simpósio 9 – Linguagem Verbal, Linguagem Visual, Linguagem Verbo-Visual: A Perspectiva 

Sócio-Semiótica da LSF 

Profas Maria Medianeira de Souza (UFPE) e Danielle Barbosa L. de Almeida (UFPB) 

E-mails: medianeirasouza@yahoo.com.br; danielle.almeida@gmail.com  

 

Simpósio 10 – Transitividade e mudança linguística: contribuições da Linguística Funcional 

Centrada no Uso 

Prof. Dioney Moreira Gomes (UnB) 

E-mail: dioney98@gmail.com  

 

Simpósio 11 –  Funcionalismo e ensino de língua 

Profas Márcia Teixeira Nogueira (UFC) e Ediene Pena Ferreira (UFOPA) 

E-mails:  marciatn@gmail.com; ediene.ferreira@ufopa.edu.br  

 
  

2.1.1. Os simpósios temáticos reunirão de 6 a 14 comunicações, cujas apresentações 

serão distribuídas entre os dias 01 e 02 de junho de 2017, das 9h às 12h. 

2.1.2. Cada comunicação terá a duração máxima de 20 minutos. A discussão dos 

trabalhos se dará ao final da sessão. 

2.1.3. Caberá aos coordenadores dos simpósios temáticos:  

           (i) a seleção dos trabalhos submetidos; 

  (ii) a distribuição das comunicações orais entre os dias 01 e 02 de junho de 2017; 

  (iii) a comunicação à comissão organizadora sobre os trabalhos selecionados. 

2.1.4. Os resumos das comunicações que serão submetidos aos simpósios temáticos 

deverão conter entre 200 e 400 palavras e apresentar de 3 a 5 palavras-chave, em fonte 

Times New Roman, tamanho 12. Esses resumos deverão ser encaminhados 

diretamente aos coordenadores dos simpósios por e-mail, com cópia para o e-mail 

geral do evento (silfufrn@gmail.com). 

2.1.5. Do resumo submetido à avaliação deverão constar objeto de estudo, objetivo(s) 

do trabalho, fundamentação teórica, procedimento(s)  metodológico(s) e resultado(s). 

 

2.2. Pôsteres 

 

2.2.1. As regras para elaboração do resumo dos pôsteres seguem as mesmas 

orientações das comunicações em simpósios temáticos, conforme os itens 2.1.4 

e 2.1.5 desta circular. 
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2.2.2. O pôster deverá ser formatado de modo legível e ter as seguintes dimensões: 

120cm de altura e 80cm de largura. 

 

2.3. Minicursos 

O IV SILF oferecerá três minicursos, com duração de 6 horas cada um. São eles: 

Minicurso 1: Grammaticalization and construction Grammar 

Gabriele Diewald (Leibniz Universität Hannover) 

 

Minicurso 2: Sistemas de tempo, aspecto, modo e evidencialidade 

Kees Hengeveld (Universidade de Amsterdam) 

 

Minicurso 3: O modelo de descrição gramatical da linguística sistêmico-funcional 

Carlos Gouveia (Universidade de Lisboa) 

 

2.3.1. O valor da inscrição nos minicursos e os prazos para a realização do pagamento 

estão disponíveis no blog do evento. Visite a aba INSCRIÇÕES para visualizá-los. 

 

2.4. Ouvintes 

 

Serão aceitas inscrições de ouvintes no IV SILF, sem apresentação de trabalho.  

 

2.4.1. Para se inscrever no evento como ouvinte, é necessário que os estudantes de 

graduação e de pós-graduação apresentem comprovante de matrícula (vide item 1.6 da 

circular). 

2.4.2. Para efeitos de inscrição, será aceito um dos seguintes documentos 

digitalizados e enviados nos formatos JPG e PDF: (dúvida: nos dois formatos mesmo?) 

(i) atestado de matrícula do ano vigente, emitido pela instituição de ensino;  

(ii) carteira de identificação de estudante, com referência explícita a prazo de validade, 

emitida pela IES; 

(iii) histórico escolar atualizado. 

 

Informações complementares serão disponibilizadas posteriormente no blog oficial do evento 

(ivsilf.wordpress.com).  

 

Contato: 

silfufrn@gmail.com  

 

Coordenação Geral do IV SILF 

Profª Drª Maria Angélica Furtado da Cunha (UFRN)  

Prof. Dr. Edvaldo Balduíno Bispo (UFRN) 

Prof. Dr. José Romerito Silva (UFRN)  
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