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1ª CIRCULAR 
 

20 de dezembro de 2018 

 
O Fórum Internacional em Sociolinguística (FIS), concebido pela gestão do GT 

de Sociolinguística da ANPOLL (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Letras e Linguística) no biênio 2018-2020, visa a congregar pesquisadores das áreas de 
Sociolinguística e Geolinguística do panorama nacional e internacional em torno de uma 

agenda de temáticas, problemáticas, ações e proposições referentes à: observação, 
investigação, implementação de metodologias experimentais ou não-

experimentais/observacionais e de metodologias computacionais, explicação teórico-
científica e relação com ensino e/ou outros campos de aplicação ou saber. 

Configura-se como um espaço de partilha/intercâmbio de saberes, experiências e 

interesses de pesquisa, bem como um espaço de reflexão sobre novas possibilidades de 
encaminhamento do fazer científico e sobre políticas de atuação daqueles que se 
dedicam ao mapeamento linguístico no Brasil centrado nos fenômenos de estabilidade, 

variação e mudança. Para tanto, estrutura-se, necessariamente, em sessões de 
conferência, minicursos e fóruns de interlocução/proposição que contem com a 

participação de pesquisadores de instituições de pesquisa nacionais e internacionais. 
Tais fóruns organizam-se com base no intuito de se promover o diálogo entre 
pesquisadores membros do GT de Sociolinguística de eixos de trabalho distintos, bem 

como desses com pesquisadores membros de outros GTs da ANPOLL. Em linhas gerais, 
o FIS constitui-se como um espaço de trabalho em prol do constante aprimoramento da 

Sociolinguística brasileira antenado ao fazer científico nacional e internacional e da 
construção do protagonismo da Sociolinguística brasileira no mundo científico e na 
sociedade em geral. Tal espaço conta, também, com sessões de pôsteres, nas quais 

professores/pesquisadores ou estudantes dos cursos de Graduação vinculados a 
programas de Iniciação Científica e estudantes dos cursos de Pós-Graduação tenham a 



oportunidade de revelar a riqueza da pesquisa (geo-)sociolinguística que é promovida 
em razão da dedicação de membros do GT de Sociolinguística e de membros de outros 
GTs da ANPOLL no âmbito da Pós-Graduação brasileira. 

Na sua primeira edição, o FIS realizar-se-á na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro. E revelará, na 
medida do possível, a diversidade de frentes de interesse dos membros do GT de 

Sociolinguística da ANPOLL no que diz respeito a: Descrição, Teoria, Metodologia e 
Ensino. Além da estruturação de sessões supracitada, contará, também, com simpósios 

em que certas temáticas serão perspectivadas por pesquisadores docentes e/ou 
discentes de Programas de Pós-Graduação nacionais ou internacionais.  

Entre os objetivos do FIS, têm destaque, nesta edição, estes: (i) fazer um balanço 

do que já foi conquistado e do que falta conquistar na Sociolinguística brasileira; (ii) 
promover interlocuções e parcerias de trabalho em torno de problemáticas de comum 

interesse; (iii) reunir e avaliar proposições em prol da configuração de uma agenda de 
reflexões e ações em sintonia com problemas e preocupações/inquietações do mundo 
hodierno; (iv) propiciar a divulgação do saber e do fazer do GT de Sociolinguística 

mediante publicação que reúna textos construídos a partir  da exposição realizada nas 
conferências e nos fóruns do evento; (v) estimular a divulgação e o acesso às conquistas 
do evento mediante o site www.fis2019.com.br. As línguas oficiais no fórum são 

português, inglês, francês, espanhol e italiano.  
O FIS conta com a comunidade científica (e, especialmente, com os membros do 

GT de Sociolinguística) na promoção e no fortalecimento desse espaço de interlocução! 

 

 

 

 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Modalidades de Participação 
Simpósios Temáticos (Professores/Pesquisadores) 
Comunicações Orais em Simpósios Temáticos (Professores/Pesquisadores, alunos de 

mestrado e doutorado) 
Pôster (Professores/Pesquisadores, alunos de mestrado e doutorado). 
Ouvinte (qualquer categoria) 

Minicursos (qualquer categoria) 
Oficinas (qualquer categoria) 

Site: www.fis2019.com.br 
Facebook: www.facebook.com/ifis2019 
Instagram: @forumfis 

E-mail: forumfis2019@gmail.com 


