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PRIMEIRA CIRCULAR
1. Apresentação
O Grupo de Pesquisa Semiótica, Leitura e Produção de Textos (SELEPROT) tem a grata

satisfação de anunciar a realização do 6º Colóquio Internacional de Semiótica - COLSEMI, no
Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Câmpus Maracanã, na
cidade do Rio de Janeiro, de 12 a 14 de novembro de 2017.
O SELEPROT tem contribuído, desde sua fundação, em 2002, para o desenvolvimento da
pesquisa semiótica no Brasil, com atenção especial a suas aplicações no ensino de línguas e
linguagens. Com ênfase na semiótica de extração peirceana, busca o diálogo com
pesquisadores de diferentes filiações teóricas e campos de atuação. O 6º Colóquio
Internacional de Semiótica, com o tema “SEMIÓTICA, PESQUISA E ENSINO”, pretende reunir
pesquisadores nacionais e estrangeiros para juntos traçar novos rumos para os estudos
semióticos e respectivas aplicações.
A ementa, a programação, o período de inscrição e o valor das taxas poderão ser
consultados em breve no site do evento: http://colsemi2017.com.br/index.html
2. Modalidades de participação
Podem participar do evento pesquisadores e estudantes de Pós-graduação, com
apresentação de comunicações em SIMPÓSIOS. Estudantes de Iniciação Científica podem
inscrever-se para apresentação de PÔSTERES. Serão aceitas ainda inscrições de ouvintes,
sem apresentação de trabalhos.
2.1. Apresentação de comunicação em simpósio ou pôster
a) As propostas devem ser encaminhadas por meio de preenchimento de formulário
específico no site oficial do congresso:
http://colsemi2017.com.br/inscricao_comunicacao_poster.html
b) Prazos
 Envio de propostas: 10 de fevereiro a 20 de maio de 2017;
 Envio da carta de aceite aos aprovados: Até 15 de junho de 2017.
2.2. Pagamento da taxa de inscrição: ver prazos e valores na página oficial do 6º COLSEMI:
http://colsemi2017.com.br/valores.html
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