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CIRCULAR  
INSTRUÇÕES AOS COORDENADORES DE SIMPÓSIO 

TEMÁTICO 

 

Prezados Coordenadores de Simpósio Temático,  

 

Vimos informar, por meio desta circular, procedimentos a serem adotados pelos 

coordenadores dos simpósios temáticos, de modo a organizar a dinâmica desta modalidade de 

participação no I FIS.  

 

1. Os simpósios temáticos terão duração de 1h10min (entre 17h e 18h10). No geral, os 

simpósios contemplam 8 trabalhos em média, 4 trabalhos em cada um dos dias do 

evento.  

2. Alguns coordenadores definiram dinâmicas específicas para os simpósios que 

coordenam e compromenteram-se de enviar aos autores dos trabalhos selecionados as 

instruções para a organização das apresentações. Reforçamos o pedido para que essas 

orientações sejam (re)enviadas aos autores dos trabalhos.  

3. Como se trata de um fórum, é fundamental que se garanta espaço para um debate 

motivado por aspectos tratados nas comunicações e por interesses que o público e os 

apresentadores de trabalhos manifestem. Por essa razão, recomendamos enfaticamente 

que se garanta o espaço para o debate, com a participação dos autores, dos 

coordenadores e do público.  

4.  Os coordenadores têm o papel de fomentar a discussão nesses dois dias, provocar 

reflexões e/ou proposições sobre a temática do simpósio, propor pontos de vista e/ou 

articulações (a curto e/ou a médio prazo), no sentido de colaborar para formular 

trabalho(s) ou delinear uma política de atuação no âmbito do GT de Sociolinguística. 



5. Ao final dos dois dias de simpósio, a expectativa é a de que os coordenadores reúnam 

elementos para relatar, no II Encontro Internacional do GT de Sociolinguística (28 e 29 

de novembro), a contribuição dos simpósios para os trabalhos do GT.  

 

Agradecemos pela parceria, pela atenção a estas observações e por sua preciosa 

contribuição ao 1o Fórum Internacional em Sociolinguística e, em última instância, ao GT 

de Sociolinguística. 

 

Cordialmente, 
 

 
Marcia dos Santos Machado Vieira (UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Marcos Luiz Wiedemer (UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 
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Carla Valeria de Souza Faria (Università Ca' Foscari/Venezia)  

Danielle Kely Gomes (UFRJ)  
Eliete Figueira Batista da Silveira (UFRJ)  

Marcelo  Alexandre Silva Lopes de Melo (UFRJ) 

Vanessa Meirelles de Oliveira Silva (Université Paul Valéry/Montpellier)  
Vanessa Ribeiro Castagna (Università Ca' Foscari/Venezia)  

Professores 
 

Anna Beatriz Cavalcante de Melo da Cruz 
Andrei Ferreira de Carvalhaes Pinheiro 

Gabriel Lucas Martins 
João Paulo da Silva Nascimento 
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