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CIRCULAR  
INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES DOS FÓRUNS DE 

DISCUSSÃO 

 

Prezados Participantes dos Fóruns de Discussão,  

Vimos informar, por meio desta circular, orientações aos palestrantes que vão participar 

dos fóruns de discussão, de modo a organizar a dinâmica desta modalidade de participação no I 

FIS.  

 

1. Os fóruns terão duração de 1h30min (entre 13h30 e 15h00 / 15h15 e 16h45). Cada 

fórum contempla três integrantes, mediados por um coordenador, pesquisador membro 

do GT de Sociolinguística da ANPOLL.  

2. Cada um dos três integrantes do fórum de discussão tem até 15 minutos ininterruptos 

para sua exposição oral. Nos 45 minutos restantes, abre-se espaço para a 

conversa/discussão entre público/coordenador/integrantes do fórum, para mais 

observações, questões e destaques.  

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

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

integrantes dos fóruns manifestem.  

4. Os coordenadores têm o papel de fomentar a discussão do fórum temático, provocar 

reflexões e/ou proposições sobre a temática do fórum, 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. Nos auditórios em que ocorrerão os fóruns, estarão à disposição dos participantes 

computador e data-show (caso o integrante do fórum temático tenha interesse de utilizar 

sildes para expor sua apresentação). Se for necessário algum outro tipo de equipamento, 

pedimos que entrem em contato com a comissão organizadora.   



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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