VIII ENCONTRO TRICORDIANO DE LINGUÍSTICA E LITERATURA

A leitora (Félix Edouard Vallotton)

24 a 26 de outubro de 2018
Circular 01/2018
PROPOSTA DE GRUPO DE TRABALHO (GT)
A comissão organizadora do VIII Encontro Tricordiano de Linguística e Literatura, evento
realizado anualmente pelo Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR – Três Corações/MG),
convida a comunidade acadêmica para a formação de Grupos de Trabalhos (GTs), orientados a partir
dos eixos temáticos seguintes:
1. Poéticas da memória e da ficção
2. Literatura e outras artes
3. Manifestações artísticas e/ou discursivas de Minas Gerais
4. Multiletramentos
5. Texto e discurso
6. Ensino de língua portuguesa e literaturas
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Os GTs poderão ser propostos pela comunidade acadêmica, tendo em vista as seguintes orientações:
1. Cada GT poderá ter, no máximo, dois coordenadores.
2. A proposta de GT deverá ser feita por pesquisadores com título de Doutorado.
3. Doutorando poderá submeter proposta de GT desde que acompanhado por pesquisador com título
de Doutorado.
4. A proposta deve conter entre 300 e 500 palavras, apresentando o título do GT, o(s) coordenador(es)
(nome, CPF, titulação, instituição e e-mail), a justificativa/relevância, os objetivos e o eixo temático
(dos 06 propostos acima).
5. Cada GT deverá ser composto por 4 a 16 trabalhos inscritos (as inscrições para apresentação de
trabalhos serão abertas à comunidade acadêmica após aprovação dos GTs).
6. Os GTs serão distribuídos, pela organização do evento, nos dias 24, 25 e 26 de outubro, manhã e
tarde.
7. Os coordenadores de GTs terão a sua inscrição paga pela instituição promotora do evento e serão
responsáveis pela seleção dos trabalhos inscritos, organização de suas sessões, conforme informações
dadas pela organização do evento, e avaliação/indicação dos trabalhos publicados nos anais do evento,
considerando o limite de 50% dos trabalhos efetivamente apresentados em seu GT.
PRAZO PARA SUBMISSÃO DE GT: até 30 de maio de 2018.
ENVIO DE PROPOSTA DE GT: encontro.tricordiano@unincor.edu.br
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