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3ª CIRCULAR 
 
Prezados participantes, 
 

Pedimos a todos que leiam com bastante atenção as circulares enviadas anteriormente. 
Nesta 3ª circular, vamos enfatizar algumas informações referentes ao pagamento  das inscrições no II 
CILH, inscrição e pagamento dos minicursos e hospedagem.  
 
 
ATENÇÃO: NORMAS PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 
 

O prazo para pagamento das inscrições, sem desconto, vai até o dia 30 de novembro de 2011. Confira 
tabela de preços na página.  
 
Até dia 16 de janeiro de 2012, haverá 30% de sobretaxa. 
 
Até a abertura do Congresso, sem desconto, limitado à disponibilidade de vagas. 
 
• Congressistas estrangeiros: podem efetivar o pagamento da inscrição, no primeiro dia de congresso, 

no momento da retirada dos materiais. 
 
 
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 MINICURSO 

 
• O prazo para inscrição nos minicursos vai até o dia 30 de novembro de 2011. 
 
• Participante já inscrito deve acesser o site do congresso, selecionar minicursos e fazer 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. 
 
 
 

http://www.cilh.fflch.usp.br/


• Os minicursos terão duração total de seis horas (2 horas por dia - 8h30 às 10h30) e serão simultâneos, 
portanto somente será possível inscrever-se em um deles. 
 
• Serão fornecidos certificados aos participantes, cuja frequência seja igual ou superior a 75%. 
 
• O número de vagas por curso é limitado. Para informações, consulte o site do Congresso. 
 
• Congressistas estrangeiros poderão efetivar o pagamento dos minicursos, no primeiro dia do 

Congresso, no momento da retirada dos materiais. 
 
 
ATENÇÂO: Os alunos matriculados nos programas de pós-graduação da USP deverão inscrever-
se diretamente no setor de pós-graduação do Prédio de adminstração da FFLCH.   

 
 
 
ATENÇÃO: INFORMAÇÕES SOBRE HOSPEDAGEM 

 
Para sugestões sobre hotéis em São Paulo, próximos à USP, veja o link Transporte e Hospedagem.  
 

 
São Paulo, 20 de novembro de 2011. 

 
 

Maria Aparecida Torres Morais                       Maria Célia Lima-Hernandes 
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