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QUINTA CIRCULAR
Dando continuidade às informações sobre o 6º Colóquio Internacional de Semiótica - COLSEMI, que
será realizado no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Câmpus Maracanã,
na cidade do Rio de Janeiro, de 10 a 14 de novembro de 2017, cujo tema será “SEMIÓTICA,
PESQUISA E ENSINO”, informamos que, apesar das dificuldades vividas pela UERJ, noticiadas nas
mídias escritas e faladas, assim como nas redes sociais, o evento segue em produção.
Os endereços de e-mail válidos são:
Inscrições (Ouvintes e Comunicação - oral ou pôster): inscricao.6colsemi@gmail.com
Atenção: Comunicação oral ou pôster deve submeter resumo.
Listagem com os resumos aceitos e não aceitos devem ser enviadas pelos coordenadores
para: coloquio.seleprot@gmail.com
Informações sobre o evento: contato@colsemi2017.com.br
Inscrição para atuar na monitoria do evento: monitoria@colsemi2017.com.br
Envio do comprovante de pagamento para: pagamento@colsemi2017.com.br
Em virtude das crises vividas pelo país, também ampliamos os prazos de pagamento. Ei-los:
TIPO DE INSCRIÇÃO
CATEGORIA DA INSCRIÇÃO
10/02/2017 16/08/2017 01/10/2017
A
A
A
15/08/2017 31/09/2017 10/11/2017
Com apresentação de Professores - doutores e professoresR$ 130,00 R$ 150,00 R$ 180,00
trabalho
mestres (comunicação oral ou pôster)
Alunos de pós-graduação stricto sensu
R$ 90,00
R$ 100,00 R$ 120,00
(comunicação oral ou pôster)
Alunos de graduação e graduados (pôster)
R$ 70,00
R$ 90,00
R$ 100,00
MINICURSO
Minicurso (valor por curso)
R$ 50,00
R$ 70,00
R$ 80,00
Sem apresentação
Ouvintes
R$ 40,00
R$ 50,00
R$ 60,00

Atenção: A inscrição em MINICURSO é independente da participação no evento, isto é, podem
participar dos minicursos sem que se inscrevam para o evento.
Aproveitamos para pedir desculpas por certo redirecionamento indevido de mensagens, por um erro
no processo de automação. A equipe de produção está empenhada em resolver todas as pendências.
Cordialmente,
Rio de Janeiro, Instituto de Letras da UERJ, 31 de julho 2017.
Darcilia Simões e Eleone Ferraz de Assis
Liderança SELEPROT

