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1o/1st FIS 2019 - Inscrições / Inscriptions 

 

Por gentileza, atente para as observações vinculadas às seções 
destacadas. 

Please, note the comments attached to the highlighted sections. 

 

Aqui, você realizará seu registro/sua inscrição, de modo a submeter uma proposta de apresentação 

de trabalho (comunicação e/ou pôster) e/ou indicar seu interesse em atividade de formação (um dos 

dois minicursos e/ou uma oficina). Neste formulário, registrará todas as modalidades de que 

deseja participar. 

Here, you will make your registration/inscription, in order to submit a work presentation proposal 

(communication or poster) and/or to express your interest in a formation activity (one of the two 

minicourses and/or a workshop). At this form, you will register all the participation modalities that are 

of your interest. 

Pôster: o espaço de divulgação da pesquisa sociolinguística/geolinguística e de congregação de 

pesquisadores docentes e discentes. / Comunicação em Simpósio Temático: espaço para 

discussão/provocação de problemas e proposições científicos e políticas de trabalho em 

Sociolinguística/Geolinguística. 

Poster: the space of the sociolinguistic/geolinguistic research dissemination and of the congregation 

of researchers, professors, teachers, students. / Communication in Thematic Symposium: space for 

discussion/provocation of scientific problems and propositions and working policies in 

Sociolinguistics/Geolinguistics. 

*Obrigatório 

 

 
1. Endereço de e-mail * 

 
 

 
2. Nome completo / Full name: * 

 
 

 

 

 

 

 
3. CPF / Passport: * 

 
 

 
4. Telefone e celular (com DDI e DDD) / Telephone and cell number (with regional codes) * 

 
 

 

 

 

 

Comentado [UdW1]: O formulário de inscrição para a 

modalidade "OUVINTE" será disponibilizado a partir de 

20.03. 

 

The application form for "LISTENER" will be 

available from March 20th. 
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5. Endereço / Address: * 

 
 

 

 

 

 

 
6. Perfil profissional / Professional profile: * 

Marcar apenas uma oval. 
 

Estudante / Student - Graduação / Graduation Course 

Estudante / Student - Pós-Graduação / Postgraduation Course 

Docente-pesquisador(a) de IES / University Professor-researcher 

Docente do Ensino Básico / Teacher 

Pesquisador(a) / Researcher 

Outro / Other 

 

7. Instituição - Universidade / Institution - 

University: * 

 
 

 
8. Minibiografia / Short biography: * 

 
 

 

 

 

 

 
9. Link para curriculum online ou Curriculum Lattes (CNPq) / Link to online curriculum or 

Curriculum Lattes (CNPq): 

 
 

 

 

 

 

 
10. Algum tipo de necessidade especial / Any kind of special necessity? 

 
 

 

 

 

 

Comentado [UdW2]: Ou outra plataforma de 

curriculum equivalente (observação aplicável apenas 

para participantes estrangeiros). 

 

Or another equivalent curriculum platform 
(notice applicable only to foreign  
participants). 
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11. Outras observações importantes? / Other important observations? 

 
 

 

 

 

 

 
12. Modalidade da participação / Participation modality: * 

Marque todas as opções de seu interesse. Ouvintes que não farão minicurso ou oficina 

devem aguardar o próximo período de inscrições. / Check/Choose all the options that 

interest you. 

Listeners who will not make minicourse or workshop should wait for the next registration 
period. 

Marque todas que se aplicam. 
 

Apresentação de pôster / Poster presentation 

Comunicação oral em simpósio temático / Oral communication in thematic sym 

Minicurso / Minicourse 

Oficina / Workshop 

 

13. Nome cadastrado no site do Fórum 

FIS/Name registered on Forum site FIS : 

Registro no site do Fórum - Login Membros "GT 

de Sociolinguística" / Registration on Forum site 

- Login Members "Sociolinguistics Group". O 

Fórum (FIS) é um espaço de interlocução, 

intercâmbio e divulgação de pesquisa que não 

se limita a encontro presencial. Por isso, é 

importante que todos os interessados em 

Sociolinguística/Geolinguística façam seu 

registro/login como membros na aba horizontal 

"GT de Sociolinguística/Membros" do site. / The 

Forum (FIS) is a space for interlocution, 

exchange and research dissemination that is not 

limited to face-to-face meetings. Therefore, it is 

important that all interested in 

Sociolinguistics/Geolinguistics register/login as 

members on the horizontal flap "Sociolinguistics 

Group/Members" at the site 

(www.fis2019.com.br, "Faça login para conectar- 

se com membros" / "Login to connect with 

members"). 

 
 

 
Proposta de Comunicação Oral / Oral Communication proposal 
Escolha um dos simpósios temáticos abaixo para encaminhar sua proposta de comunicação. / 

Choose one of the following thematic symposia to send your communication proposal. 

Comentado [UdW3]: Inscrição disponível para a 

modalidade "APRESENTAÇÃO DE PÔSTER “ entre 10.02 

e 20.05. 

 

Registration available for the modality 

"POSTER PRESENTATION" between 
February 10th and May 20th.  

Comentado [UdW4]: Inscrição disponível para a 

modalidade "COMUNICAÇÃO ORAL EM SIMPÓSIO 

TEMÁTICO" entre 10.02 e 10.03. 

 

Registration available for the modality 
"ORAL COMMUNICATION IN THE THEMATIC 
SYMPOSIUM" between February 10th and 
March 10th.  

Comentado [UdW5]: Inscrição disponível para a 

modalidade "MINICURSO" entre 10.02 e 20.05.  

 

Registration available for the modality 

"MINICOURSE" between February 10th and 
May 20th.  

Comentado [UdW6]: Inscrição disponível para a 

modalidade ""OFICINA" entre 10.02 e 20.05.  

 

Registration available for the modality 
"WORKSHOP" between February 10th and 
May 20th.  

http://www.fis2019.com.br/
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14. Simpósio Temático / Thematic Symposium 

Marcar apenas uma oval. 
 

Simpósio 1 - Percepções e avaliações sociolinguísticas: novos métodos e questões / 

Sociolinguistic perceptions and evaluations: new methods and questions (Thiago Oliveira e Lívia 

Oushiro) 

Simpósio 2 - Sociolinguística e Dialetologia: novas abordagens de pesquisa e ensino / 

Sociolinguistics and Dialectology: new approaches to research and teaching (Josane Oliveira, 

Clézio Gonçalves e Jacyra Mota) 

Simpósio 3 - Línguas, contatos e fronteiras / Language, contact and boundaries / 

Lenguas, contactos y fronteras (Letícia Couto, Thomas Finbow e Mônica Savedra) 

Simpósio 4 - Ensinar e divulgar variação linguística - duas competências de um 

sociolinguista para o século XXI / Teaching and disseminating language variation - Two 

competences of a sociolinguist for the 21st century (Ricardo Lima e Gilson Freire) 

Simpósio 5 - O futuro dos bancos de dados sociolinguísticos no Brasil / The future of 

Sociolinguistic databases in Brazil (Raquel Freitag e Sandro Marengo) 

Simpósio 6 - Estudos diacrônicos em Sintaxe / Diachronic studies in Syntax (Rosane 

Berlinck, Izete Coelho e Ma. Eugenia Duarte) 

Simpósio 7 - O social e o cognitivo / The social and the cognitive (Ma. Jussara Abraçado 

e Paulo Duque) 

Simpósio 8 - Sociolinguística e letramento científico: contribuições ao ensino de língua 

portuguesa na Educação Básica / Sociolinguistics and scientific literacy: contributions to the 

teaching of Portuguese in Basic Education (Talita Marine e Juliana Barbosa) 

 
15. Título da comunicação / Communication title: 

 
 

 

 

 

 

 
16. Comunicação em co-autoria? / Communication in co-authorship? 

Obs.: 1. Cada coautor deve realizar sua inscrição separadamente e deve pagar as taxas 

relativas às modalidades de participação escolhidas. / Each co-author must register separately 

and each one must pay the fees for the chosen participation modalities and his/her professional 

profile. 2. O certificado de apresentação de comunicação será emitido no nome do participante 

regularmente inscrito no 1o FIS. / The communication presentation certificate will be issued in the 

name of the participant regularly registered in the 1st FIS. 
Marcar apenas uma oval. 

 

Sim 

Não 

 
17. Nome completo e Instituição de cada co-autor / Full name and Institution of each co- 

author: 
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18. Resumo (300 a 400 palavras sem identificação de autoria) e/and Abstract (300 - 400 words 

without authorship identification): 

 

 
19. Palavras-chave and Keywords (03 - 05): 

 
 

 

 

 

 

 

Proposta de Pôster / Poster proposal 
 

20. Título do trabalho/Work title: 

 
 

 

 

 

 

 
21. Pôster em co-autoria? / Poster in co-authorship? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 
22. Nome completo e Instituição de cada co-autor / Full name and Institution of each co- 

author: 

Obs.: 1. Cada coautor deve realizar sua inscrição separadamente e deve pagar as taxas 

relativas às modalidades de participação escolhidas e ao seu perfil. / Each co-author must 

register separately and each one must pay the fees for the chosen participation modalities and 

his/her professional profile. 2. O certificado de apresentação de pôster será emitido no nome do 

participante regularmente inscrito no 1o FIS. / The poster presentation certificate will be issued in 

the name of the participant regularly registered in the 1st FIS. 

 
 

 

 

 

 

 
23. Resumo (300 a 400 palavras sem identificação de autoria) e/and Abstract (300 - 400 words 

without authorship identification): 

Comentado [D7]:  
Cole aqui o texto do resumo.  
 
Paste here the abstract.  

Comentado [D8]:  
Cole aqui  texto do resumo.  
 
Paste here the abstract.  
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24. Palavras-chave and Keywords (03 - 05): 

 
 

 

 

 

 

 

Minicursos / Minicourses 
 

25. De qual minicurso escolhe participar? / Which minicourse do you choose to attend? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Minicurso/Minicourse 1 - Katie DRAGER - Experimental methods for Sociolinguistics / 

Métodos experimentais para Sociolinguística (Aula em Inglês / Speech in English) 

Minicurso/Minicourse 2 - Albert RILLIARD - Medidas de distância para a geolinguística / 

Mesures de distances pour la géolinguistique / Distance measurements for geolinguistics (Aula 

em Português/Francês / Speech in Portuguese/French) 

 
26. Aceita participar do outro minicurso, caso faltem vagas na opção acima? / Would you like 

to participate in the other minicourse, if there are no vacancies in the above option? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Sim 

Não 

 

Oficinas / Workshops 
As oficinas priorizam ferramentas/temáticas metodológicas e sua concepção volta-se, diretamente, 

aos estudantes (de Iniciação Científica, Monografia e Pós-Graduação), embora sejam ofertadas a 

todos (inclusive, aos docentes). Cada uma oferece 20 vagas. As aulas são em língua portuguesa. 

The workshops prioritize methodological tools/themes and their conception turns directly to the 

students (of Scientific Initiation, Monography and Postgraduation Course), although they are offered 

to all (including teachers, professors). Each one offers 20 vacancies. The classes are in Portuguese 

language. 

 
27. De qual oficina escolhe participar? / Which workshop do you choose to attend? 

Marcar apenas uma oval. 
 

Oficina/Workshop 1 - Introdução à análise estatística - o pacote GOLDVARB / 

Introduction to statistical analysis - the GOLDVARB software (Danielle K. Gomes) 

Oficina/Workshop 2 - Introdução ao uso de R-brul para análises sociolinguísticas: 

preparação e análise de dados / Introduction to the use of R-brul for sociolinguistic analysis: data 

preparation and analysis (Anna Carolina A. Bandeira e Silvia Carolina Guerreiro) 

Oficina/Workshop 3 - Teste de Cloze: um recurso para diagnóstico e intervenção na 

compreensão leitora / Cloze test: a resource for diagnosis and intervention in reading 

comprehension (Kátia Abreu e Daniela Cid) 

Oficina/Workshop 4 - Pesquisa Quantitativa: design de pesquisa e introdução à análise 

estatística de dados / Qualitative research: research design and introduction to analysis data 

statistics (Denise Kluge) 

Oficina/Workshop 5 - Ética e Sociolinguística / Ethics and Sociolinguistics (Izabel Filhote, 

em 26/11; Raquel Freitag, em 27/11) 

Oficina/Workshop 6 -Tratamento estatístico com o software R / Statistical treatment with 

the software R - título provisório (Marcelo de Melo e Christina Abreu) 

Oficina/Workshop 7 - Pragmática-Percepção e Ensino / Pragmatics-Perception and 

Teaching (Manuella Carnaval e Dennis Castanheira) 
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28. Aceita participar de outra oficina, caso faltem vagas na sua opção? / Would you like to 

attend another workshop if there are no vacancies at your option? 

Marque, no máximo, 02 outras possibilidades. / Choose a maximum of 2 other possibilities.  

Marque todas que se aplicam. 
 

Oficina/Workshop 1 - Introdução à análise estatística - o pacote GOLDVARB / Introduction 

to statistical analysis - the GOLDVARB software (Danielle K. Gomes) 

Oficina/Workshop 2 - Introdução ao uso de R-brul para análises sociolinguísticas: 

preparação e análise de dados / Introduction to the use of R-brul for sociolinguistic analysis: data 

preparation and analysis (Anna Carolina A. Bandeira e Silvia Carolina Guerreiro) 

Oficina/Workshop 3 - Teste de Cloze: um recurso para diagnóstico e intervenção na 

compreensão leitora / Cloze test: a resource for diagnosis and intervention in reading 

comprehension (Kátia Abreu e Daniela Cid) 

Oficina/Workshop 4 - Pesquisa Quantitativa: design de pesquisa e introdução à análise 

estatística de dados / Qualitative research: research design and introduction to analysis data 

statistics (Denise Kluge) 

Oficina/Workshop 5 - Ética e Sociolinguística / Ethics and Sociolinguistics (Izabel Filhote, 

em 26/11; Raquel Freitag, em 27/11) 

Oficina/Workshop 6 -Tratamento estatístico com o software R / Statistical treatment with the 

software R - título provisório (Marcelo de Melo e Christina Abreu) 

Oficina/Workshop 7 - Pragmática-Percepção e Ensino / Pragmatics-Perception and 

Teaching (Manuella Carnaval e Dennis Castanheira) 
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