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SEGUNDA CIRCULAR
PRELIMINARES
O Grupo de Pesquisa Semiótica, Leitura e Produção de Textos (SELEPROT) conta com a

participação de docentes, pesquisadores e estudantes no 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 tema do
evento será tema “SEMIÓTICA, PESQUISA E ENSINO”.
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
IMPORTANTE
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.
As propostas de comunicação em SIMPÓSIO serão apreciadas pelos respectivos
coordenadores, que enviarão a lista dos resumos aprovados até 30 de maio de 2017, para
que sejam expedidas as CARTAS DE ACEITE.
DATAS-LIMITE PARA INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
Apresentação de comunicação em simpósio ou pôster
a) As propostas devem ser encaminhadas aos coordenadores dos simpósios, por meio
de preenchimento de formulário específico no site oficial do congresso:
http://colsemi2017.com.br/inscricao_comunicacao_poster.html
b) Seguem em anexo os e-mails dos Coordenadores dos Simpósios
c) A avaliação dos resumos de pôsteres será realizada por equipe específica.
d) 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.
Pagamento da taxa de inscrição: ver prazos e valores na página oficial do 6º COLSEMI:
http://colsemi2017.com.br/valores.html
Rio de Janeiro, Instituto de Letras da UERJ, 2 de março de 2017.
Darcilia Simões
Líder do SELEPROT

ANEXO
SIMPÓSIOS
nº
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Título
Semiótica Cognitiva: linguagem,
comunicação e neurociências
Linguística sistêmico-funcional –
ferramenta para o trabalho com a leitura,
a produção de textos e a análise
linguística
A semiótica, as inteligências múltiplas e o
ensino da língua
Música e literatura: fronteiras e
intersecções
Leitura e produção textual : motivações e
estratégias linguísticas e
semióticas
Semiótica, psicanálise e masculinidades

Português Língua Não Materna:
descrição, ensino e formação de
professores em perspectiva
multidisciplinar

8.

Semiótica, análise de gêneros, leitura e
produção escrita
9. A semiótica de C. S. Peirce e os
processos de investigação
10. Semiótica e Ensino
11. Semiótica jurídica
12. Textualidade e humor: aspectos
linguístico-discursivos
13. Tradução: aspectos linguísticos e
semióticos
14. Semiótica e análise do discurso
15. Estilística e semiótica: uma interseção
profícua

Coordenador(es)
Claudio Correia e Glaucio
Aranha
Vania Dutra e Magda
Bahia

E-mail
claudiomanoelcorreia@gmail.com
glaucioaranha@gmail.com
vaniardutra@hotmail.com
magdabahia@globo.com

Darcilia Simões e Maria
Suzett Biembengut
Santade
André Conforte e Lúcia
Deborah
Tania Maria Nunes de
Lima Camara e Fabio
André Coelho
Fábio Caim –

darciliasimoes@gmail.com
suzett.santade@gmail.com

Alexandre do Amaral
Ribeiro
Marcelo Moraes Caetano

alexandreribeiro@nupples.pro.br
marcelomcaetano@gmail.com

Eleone Ferraz de Assis e
Adriano Oliveira Santos
Priscila Monteiro Borges
Juliana Rocha Franco,
Aira Suzana Ribeiro
Martins e Claudia Moura
da Rocha
Aparecida Luzia Alzira
Zuin Correia
Ana Malfacini
Marcelo Beauclair
Aparecida Cardoso
Alcebíades Martins Arêas

leo.seleprot@gmail.com
adrianolisan@hotmail.com
primborges@gmail.com
judorf@gmail.com
airasuzana.ribeiromartins@gmail.com
claudiamoura@infolink.com.br

Ana Poltronieri
Thiago Oliveira
Claudio Artur O. Rei e
André Crim Valente

anapoltronieri@hotmail.com
so.thiago@hotmail.com
arturrei@uol.com.br
prof.acvalente@gmail.com

andreconforte@yahoo.com.br
luciadeborah@gmail.com
fabioandrecoelho@ig.com.br
taniamnlc@gmail.com
fabiocaim@uol.com.br

alazuin@gmail.com
anamalfacini@hotmail.com
marcelobeauclair@gmail.com
cardoso.aparecida@gmail.com
bideareas@gmail.com

