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2ª CIRCULAR 
 
MINICURSOS 
 
 
Profa. Dra. Ana Maria Martins (Universidade de Lisboa) 

• The Portuguese polarity answering system: affirmation, negation and denial 
Prof. Dr. David Lightfoot (Georgetown University) 

• The Development of Language 
Prof. Dr. Joseph Clancy Clements (Indiana University) 

• The development of key features in the Romance-Language Sprachraum: an evolutionary approach 
Prof. Dr. Paul Kiparsky (Stanford University) 

• Meaning change 

 
 
ATENÇÃO: NORMAS PARA PAGAMENTO DOS MINICURSOS 
 
• Os minicursos já estão disponíveis para inscrição. 
• Participante já inscrito: acesse o site do congresso, selecione minicursos e faça sua 

inscrição preenchendo a ficha. 
• A inscrição para os minicursos é de R$ 50,00, que poderá ser pago até o dia 30 de novembro 

de 2011.  
• O pagamento deverá ser feito via depósito bancário identificado na conta disponibilizada no 

site do congresso.  
• Os minicursos terão duração total de seis horas (2 horas por dia - 8h às 10h) e serão 

simultâneos, portanto somente será possível inscrever-se em um dos cursos. 
• Serão fornecidos certificados a participantes cuja frequência seja igual ou superior a 75%. 
• O número de vagas por curso é limitado. Para informações, consulte o site do Congresso. 
 
 
INSCRIÇÕES - INFORMAÇÕES GERAIS: 
• Cada participante poderá apresentar apenas uma proposta de trabalho, na qualidade de autor ou de co-
autor. 
• Os trabalhos, em qualquer das modalidades previstas, aprovados pela Comissão Científica, com base 
nos resumos, só poderão ser apresentados pelo seu autor ou por algum de seus autores, se devidamente 
inscritos. 
• O resumo deve ser enviado junto com a ficha de inscrição de sua modalidade. 
  
 



 

 

 

 
 

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: 

 

PAINÉIS: 

• Painéis de  1m por 80cm devem exibir uma síntese do trabalho para ser discutida com o público. 
• Esta modalidade é aberta a todos os interessados. Trabalhos de graduação devem obrigatoriamente 
ser apresentados nesse formato. 

• As inscrições devem ser feitas on-line com o envio do resumo e preenchimento da ficha de inscrição. 

 

COMUNICAÇÕES: 

• Exposições orais de 15 minutos, apresentando pesquisas concluídas ou em desenvolvimento. Em cada 
sessão, ao final de quatro exposições, serão destinados 30 minutos para a discussão dos temas 
abordados. 
• Esta modalidade é destinada a professores, pesquisadores pós-graduados e estudantes de Mestrado 
ou Doutorado. 
• As inscrições devem ser feitas on-line com o envio do resumo e preenchimento de ficha de inscrição. 

  

COMUNICAÇÕES COORDENADAS: 

• Conjunto de três ou quatro trabalhos, sob a coordenação de um dos autores, discutindo um tema 
comum. 

• Cada membro da sessão coordenada deverá efetuar a inscrição individualmente. Após efetuar a 
inscrição, deverá submeter o resumo em sessão coordenada. É necessária a indicação da mesma área 
de conhecimento e título da sessão de comunicações coordenada para todos os participantes.  

• Após o cadastro de todos os membros, o coordenador da sessão deverá enviar um e-mail para 
congresso.castilho.secretaria@gmail.com, contendo: nome do coordenador (com número de CPF ou 
passaporte), nome de cada um dos participantes (com o número de CPF ou passaporte) e resumo da 
proposta da sessão coordenada, sob o seguinte formato: título da sessão de comunicações 
coordenadas; coordenador; breve explicitação da temática a abordar (máximo de 70 linhas). 

• Cada sessão coordenada disporá de 90 minutos para apresentações e debate. 
• Esta modalidade é destinada a professores e pesquisadores pós-graduados. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS MESAS-REDONDAS: 

• Os coordenadores das mesas-redondas bem como os demais integrantes deverão efetivar sua 
inscrição no site, selecionando a categoria CONVIDADO (condição de isenção de taxa de 
inscrição). Todos deverão reenviar a versão final de seu resumo (que deverá substituir, se for o 
caso, a versão preliminar enviada para fins de captação de Recursos e Auxílios), de acordo com 
as normas de inscrição.  

• O cadastro deverá ser também efetivado, por meio do preenchimento da ficha de inscrição (para 
fins de certificação posterior). 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS 
 
Os interessados em apresentar trabalhos deverão submeter um resumo para apreciação da Comissão 
Científica durante a realização de sua inscrição. 
O resumo, para qualquer uma das modalidades, deverá ter as seguintes características: 

• Os resumos podem ser enviados em português, espanhol ou inglês; 
• Limite mínimo de 300 e máximo de 600 palavras; 
• Fonte: Times New Roman 12; 
• Caso haja co-autor, o nome deverá obrigatoriamente aparecer no resumo; 
• É necessário informar filiação institucional, se for o caso. 

 
OUTRAS ATIVIDADES DO CONGRESSO 
 
a) Lançamento de livros e revistas 
 
• Simultaneamente a algumas das atividades do Congresso, serão feitos lançamentos de 
livros e revistas. Informações sobre procedimentos para os interessados em participar dessa 
atividade serão divulgadas na terceira circular. 
 
b) Jantar de confraternização 
 
• O investimento individual para o jantar é o seguinte: 
- inscritos no congresso - R$ 60,00 
- acompanhantes de inscritos - R$ 80,00 
 A adesão ao jantar de confraternização deve ser feita no momento da inscrição inicial. 
O pagamento deverá ser efetivado até o dia 15 de dezembro de 2011. 
 
• Demais atividades de entretenimento e confraternização serão divulgadas nas próximas 
circulares.  
 
 
DATAS E PRAZOS IMPORTANTES 
 

SUBMISSÃO: exclusivamente através do endereço eletrônico: http://www.cilh.fflch.usp.br 

TÉRMINO DE INSCRIÇÕES COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: 15 de agosto de 2011. 

DIVULGAÇÃO DOS ACEITES: até 20 de setembro de 2011. 

PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:   

1º período: até 30 de setembro de 2011, com desconto de 20%. 

2º período: até 30 de novembro de 2011, sem desconto. 

3º período: com acréscimo – até dia 16 de janeiro de 2012, com 30% de sobretaxa. 

4º período: até a abertura do Congresso, com valores vigentes no 2º período, limitado à disponibilidade 
de vagas.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
• Todas as circulares serão disponibilizadas eletronicamente através do site oficial do 
Congresso: http://www.cilh.fflch.usp.br 
 
• Haverá publicação dos trabalhos completos. Em data oportuna, serão divulgadas as 
instruções para envio. 
 
• Informações sobre hospedagem estão disponíveis no site do Congresso. 
 
PAGAMENTOS: 
 
• Os pagamentos são efetivados via depósito em conta bancária.  
 
• Congressista estrangeiro: podem efetivar o pagamento da inscrição no primeiro dia de  
congresso, no momento da retirada dos materiais.  
 
 
 
São Paulo, 07 de agosto de 2011. 
 
 
Maria Aparecida Torres Morais          Maria Célia Lima-Hernandes 
             Presidente        Vice-Presidente 


