1ª CIRCULAR
Prezados(as) Associados(as),
Neste ano de 2017, o Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste (GELNE) faz 40 anos de
existência. Face à importância da data para a Associação, que completa quatro décadas de
significativas contribuições ao desenvolvimento das pesquisas em Linguística e Literatura tanto
no âmbito regional quanto nacional, a atual Diretoria, com enorme satisfação, comunica o
lançamento da Jornada GELNE 40 anos em Aracaju-SE. O evento comemorativo será
realizado de 07 a 09 de dezembro de 2017 no campus da Universidade Federal de Sergipe UFS, em São Cristóvão. Encontram-se detalhadas, a seguir, as informações para participação:

1. PROGRAMAÇÃO GERAL

08h às 10h
10h às 12h
14h às 17h30
17h30 às 18h30
18h30 às 20h
08h às 10h
14h às 16h
16h às 17h
17h às 19h
08h às 10h
10h às 12h
14h às 16h
16h30 às 18h

07 de dezembro de 2017
Credenciamento/minicursos
Conferência de abertura
Mesas-redondas
Café com Pôster
Comunicações
08 de dezembro de 2017
Minicursos
Comunicações
Café com Livros
Mesas-redondas
09 de dezembro de 2017
Minicursos
Sessão Plenária
Mesas-redondas
Conferência de encerramento

2. INSCRIÇÕES
 As inscrições com apresentação de trabalho de pesquisa ocorrerão de 01 de
setembro a 05 de novembro de 2017 (até às 23h:59 do último dia), por meio
do site http://www.eventoexpress.com.br/sites/jornada-gelne2017/, que pode
ser acessado através do link do evento disponível na página
www.gelne.com.br. Atenção: As inscrições para ouvintes e em minicursos
serão encerradas no dia 30 de novembro de 2017.
 Não serão, sob hipótese alguma, aceitos trabalhos submetidos fora do prazo
informado, salvo em caso de eventual prorrogação.
 Não serão também, sob hipótese alguma, aceitos trabalhos enviados através
do e-mail do GELNE.
 Por se tratar de uma edição itinerante e comemorativa da Jornada GELNE, isto
é, um evento de menor porte, o número de trabalhos de pesquisa acha-se
limitado, sendo, portanto, facultado à Comissão Organizadora, caso o limite
seja atingido, encerrar o processo de inscrições antes do término do período
informado.
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A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventuais problemas
técnicos enfrentados (operacionalização do sistema, ausência de conexão de
internet etc.) pelo associado nos casos em que a submissão da inscrição se
der em data e horário limites para o seu encerramento.
À exceção dos estudantes de graduação, somente os associados ao GELNE,
com o pagamento da anuidade de 2017 (ver seção 6. VALORES DA
ANUIDADE) em dia, poderão submeter trabalhos de pesquisa para
apresentação.
Os associados cuja anuidade 2017 já tenha sido paga precisarão somente
pagar a taxa de inscrição no evento.
Para realizar sua inscrição na modalidade apresentação de trabalho, o
associado deverá, no site do GELNE (www.gelne.com.br), acessar a ‘Área
do Associado’, utilizando e-mail e senha ou fazer um novo cadastro. Após o
pagamento da anuidade, o associado estará apto a realizar sua inscrição na
Jornada de Aracaju no site www.jornada40.gelne.com.br
Cada participante poderá apresentar, no máximo, 02 (dois) trabalhos de
pesquisa em quaisquer das modalidades de inscrição disponíveis, em autoria
ou em coautoria.
Cada trabalho de pesquisa submetido poderá possuir até, no máximo, 03 (três)
autores, mas todos os autores (nome completo e email) deverão ser indicados
no site do evento, obrigatoriamente.

3. DATAS IMPORTANTES
DATAS
Inscrições em Sessão de Comunicações e
Sessão de Pôster

01 de setembro a 05 de novembro de
2017.

Envio da carta de aceite

Até 08 de novembro de 2017.

Inscrição como ouvinte

01 de setembro a 30 de novembro de
2017.

Inscrição em minicursos

01 de setembro a 30 de novembro de
2017.

Envio de texto completo para publicação

até 10 de novembro de 2017.

4. MODALIDADES DE INSCRIÇÕES
Os participantes poderão se inscrever, com apresentação de trabalho de pesquisa, nas
modalidades Sessão de Comunicações Temáticas e Sessão de Pôster ou, sem
apresentação de trabalho de pesquisa, na modalidade Ouvinte. Para tanto, devem ser
observados os seguintes perfis e normas de participação:
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Sessão de Comunicações Temáticas
Nessa modalidade, poderão se inscrever graduados, estudantes de pós-graduação
(estudantes de curso de especialização, mestrado ou doutorado), mestres e doutores.
 Normas:
1) O tempo de exposição para cada trabalho será de 15 minutos, sendo, ao final
de todas as apresentações, reservados 30 minutos para debate;
2) No ato da sua inscrição, o associado deverá enviar, apenas por meio do site do
evento (Ver seção 2. INSCRIÇÕES), o resumo do trabalho que pretende
apresentar, contendo de 200 (duzentas) a 300 (trezentas) palavras e 03 (três)
palavras-chave;
3) O texto do resumo deverá ser escrito de acordo com a norma culta da língua
portuguesa e dizer, claramente, o objetivo, a fundamentação teórica, a
metodologia, os resultados e as conclusões da pesquisa;
4) A avaliação dos resumos será realizada por uma Comissão Científica
designada pela Diretoria do GELNE, e, sob hipótese alguma, a Comissão
Organizadora atenderá a pedidos de interferência no resultado da avaliação;
5) As salas onde ocorrerão as apresentações estarão equipadas com computador
e aparelho Datashow, mas é de inteira responsabilidade do participante o bom
estado do arquivo ou do suporte (pendrive, HD externo etc) que o contenha e,
caso necessite de outro tipo de equipamento (caixas de som, por exemplo),
deverá providenciá-lo por conta própria;
6) O trabalho de pesquisa enviado só será confirmado na programação do evento
mediante não somente a sua aprovação, como também a realização do
pagamento da anuidade 2017 (ver seção 6. VALORES DA ANUIDADE) e da
taxa de inscrição no evento (ver seção 5. PRAZOS E VALORES).

Sessão de Pôster
Nessa modalidade, poderão se inscrever graduandos, graduados, estudantes de pósgraduação (estudantes de curso de especialização, mestrado ou doutorado), mestres,
doutores.
 Normas:
1) No ato da sua inscrição, o participante deverá enviar, apenas por meio do site
do evento www.jornada40.gelne.com.br, o resumo do trabalho que pretende
apresentar, contendo de 200 (duzentas) a 300 (trezentas) palavras e 03 (três)
palavras-chave;
2) O texto do resumo deverá ser escrito de acordo com a norma culta da língua
portuguesa e dizer, claramente, o objetivo, a fundamentação teórica, a
metodologia, os resultados e as conclusões da pesquisa;
3) A avaliação dos resumos será realizada por uma Comissão Científica
designada pela Diretoria do GELNE, e, sob hipótese alguma, a Comissão
Organizadora atenderá a pedidos de interferência no resultado da avaliação;
4) O trabalho de pesquisa enviado só será confirmado na programação da
Jornada mediante não somente a sua aprovação, como também a realização
do pagamento da taxa de inscrição no evento (ver seção 5. PRAZOS E
VALORES);
5) O pôster deverá ter o seguinte tamanho: 80 cm de largura e 120 cm de altura;
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6) O pôster deverá possuir título idêntico ao do resumo, nome de todos os autores
indicados na inscrição e nome de suas respectivas instituições de origem;
7) O pôster deverá, da forma mais clara possível, expor o(s) objetivo(s), a
fundamentação teórica, a metodologia, os resultados, as conclusões e as
referências do trabalho de pesquisa;
8) É obrigatória a presença do(s) autor(es) da pesquisa durante o momento
destinado à apresentação do pôster;
9) O próprio autor é o responsável por afixar seu pôster na data e horários
estabelecidos, bem como por, ao final da apresentação, retirá-lo e guardá-lo.

Áreas Temáticas
Os resumos submetidos devem ser dirigidos a uma das seguintes áreas
temáticas contempladas na Jornada Itinerante do GENE:
1. Aquisição e ensino de língua materna
2. Aquisição e ensino de línguas adicionais
3. Ensino de Literatura
4. Estudos Críticos do Discurso
5. Estudos Dialógicos do Discurso
6. Estudos em Análise do Discursos Francesa
7. Fonética e Fonologia
8. Gêneros textuais e Letramentos
9. História da Leitura e Escrita
10.Estudos descritivos em Língua Brasileira de Sinais
11.Linguística Aplicada
12.Linguística do texto e multimodalidade
13.Linguística e Cognição
14.Linguística Histórica
15.Literatura Comparada
16.Literatura, Memória e Sociedade
17.Literatura e Estudos Culturais
18.Morfologia e suas interfaces
19.Políticas linguísticas
20.Psicolinguística e Processamento da linguagem
21.Semântica e Pragmática
22.Sintaxe e suas interfaces
23.Sociolinguística e Dialetologia
24.Tradições discursivas
25.Novas tecnologias e ensino de línguas

Ouvintes
Nessa modalidade, não há qualquer restrição quanto à titulação. Poderão, assim,
participar como ouvintes todos aqueles da área de Letras ou de áreas afins que se
interessarem pelo evento como um espaço de obtenção/construção de conhecimentos.
 Normas:
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1)

O interessado deverá apenas realizar sua inscrição por meio do site
www.jornada40.gelne.com.br e efetuar o pagamento da taxa de
inscrição no evento (ver seção 5. PRAZOS E VALORES) referente à sua
categoria de participação.

5. PRAZOS E VALORES
MODALIDADES DE INSCRIÇÕES
TIPO DE
INSCRIÇÃO

Com apresentação
de trabalho de
pesquisa

PERFIL DO INSCRITO

1º PRAZO
Até 15/11/2017

2º PRAZO
De 16/11 a
05/12/2017

R$ 200,00
(inscrição)

R$ 260,00
(inscrição)

R$ 170,00
(inscrição)
R$ 120,00
(inscrição)
R$ 80,00
(inscrição)

R$ 220,00
(inscrição)
R$ 170,00
(inscrição)
R$ 130,00
(inscrição)

R$ 80,00
(inscrição)

R$ 130,00
(inscrição)

Professores e
pesquisadores de
instituições de ensino
superior
Estudantes de pósgraduação
Professores da educação
básica
Estudantes de graduação

Sem apresentação
de trabalho de
pesquisa

Ouvintes

MINICURSOS
1º PRAZO
Até 15 de novembro de 2017
R$ 60,00 (inscrição)

2º PRAZO
De 16 de novembro 05 de dezembro de
2017
R$ 100,00 (inscrição)

6. VALORES DA ANUIDADE
ANUIDADE 2017
TIPO DE ASSOCIADO
Associado-efetivo
Associado-estudante

VALOR
R$ 80,00
R$ 60,00

Para inscrições e mais informações, acesse www.jornada40.gelne.com.br/dezembro
A Comissão Organizadora da Jornada Itinerante GELNE 40 anos
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE
Universidade Federal de Sergipe - UFS
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