GRUPO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

67º Seminário do GEL
16 a 19 de julho de 2018
PRIMEIRA CIRCULAR
A 67ª edição do Seminário do GEL acontecerá de 16 a 19 de julho de 2019 na Universidade
Estadual Paulista (UNESP), em São José do Rio Preto (SP). O Seminário do GEL congrega
pesquisadores, professores e estudantes com o objetivo de promover o diálogo e o
intercâmbio de experiências entre aqueles que se dedicam aos estudos linguísticos. Para sua
participação, são apresentadas mais informações sobre: (1) Modalidades de participação e
tipos de apresentação, (2) Normas para participação e submissão de trabalhos, (3) Datas
importantes e (4) Valores e Prazos.

1. Modalidades de participação e tipos de apresentação
Os interessados poderão participar do GEL de duas maneiras:
•

Com apresentação de trabalho nas seguintes modalidades: painel, comunicação
individual, simpósio proposto e simpósio de convidados.

•

Sem apresentação de trabalho: modalidade ouvinte.

Todas as modalidades de participação estão condicionadas às categorias dos participantes,
conforme exposto no Quadro 1.
Quadro 1. Formas/Modalidades de participação e categorias de participantes
FORMA DE
PARTICIPAÇÃO

MODALIDADE DE
PARTICIPAÇÃO

QUEM PODE SE INSCREVER

Sem apresentação de
trabalho

ouvinte

Graduando, Pós-graduando,
Docente, Pesquisador

Painel

Graduando

Comunicação Individual

Pós-graduando, Docente,
Pesquisador

Com apresentação de
trabalho

Simpósio proposto
Simpósio de convidados

Pós-graduando, Docente,
Pesquisador
Pós-graduando, Docente,
Pesquisador

2. Normas para participação e submissão de trabalhos
Informações gerais:
• O participante poderá submeter um ou dois resumos, podendo ser autor dos dois,
autor de um e coautor de outro, ou coautor dos dois trabalhos. A participação como
autor e/ou coautor deve respeitar as modalidades de participação em que cada
categoria pode se inscrever (rever Quadro 1). Por exemplo: professores não podem
ser autores e/ou coautores de painéis.
• Todos os participantes (autores e coautores) precisam estar inscritos no seminário e
realizar o pagamento das taxas de anuidade (exceto graduandos) e de inscrição.
• Coautores que não estiverem presentes na sessão do trabalho não receberão
certificado de apresentação.
• Os resumos devem conter, no mínimo 300 e, no máximo, 400 palavras. No corpo
do texto, é necessário indicar, claramente, objetivos e quadro teórico-metodológico
do trabalho.
• O interessado em participar como ouvinte não precisa se associar ao GEL (pagar
anuidade), mas deve realizar e pagar sua inscrição no site da associação.
• As inscrições como ouvinte e nas modalidades de apresentação de trabalho devem
ser feitas pelo site do GEL, na área do usuário (acessada com login e senha):
www.gel.org.br.
As normas específicas para cada modalidade de apresentação de trabalho são:
2.1. Painel
O participante na modalidade painel não precisa ser associado do GEL, porém, é necessário
comprovar o vínculo como graduando. É preciso aguardar a validação do comprovante para
concluir a submissão do resumo.
• Documentos comprobatórios aceitos: 1) atestado de matrícula do ano em que o
seminário ocorre, emitido pela instituição de ensino; 2) carteira de identificação de
estudante emitida pela instituição de ensino com referência explícita a prazo de
validade; 3) histórico escolar atualizado.
• O painel deverá apresentar: título do trabalho, autor(es), instituição e agência de
fomento (se houver). No corpo do texto, indicar, pelo menos, objetivos,
fundamentação teórica, metodologia do trabalho, resultados (mesmo que parciais) e
referências bibliográficas.
2.2. Comunicação individual
• O participante precisa ser associado do GEL.
• O inscrito pode se apresentar individualmente ou em coautoria (um a dois coautores
por trabalho).
2.3. Simpósio proposto
• O coordenador do simpósio e os inscritos precisam ser associados do GEL.

•
•
•
•
•
•
•

•

Para coordenar um simpósio, o proponente deve ter título de Doutor.
O tema do simpósio é definido pelo coordenador, que também é responsável por
fazer os convites aos outros membros do simpósio, no ato da submissão.
Cada simpósio deve incluir de 4 (no mínimo) a 5 trabalhos (no máximo), incluindo
o trabalho do(a) coordenador(a) do simpósio.
Cada simpósio deve ter participantes de, pelo menos, duas instituições diferentes.
Os trabalhos de um Simpósio Proposto deverão compartilhar o mesmo quadro
teórico-metodológico e/ou o mesmo objeto de estudo.
A proposta de simpósio é avaliada pela Comissão Científica do 67º Seminário do
GEL.
Caso a proposta do simpósio não seja aprovada, os resumos dos trabalhos (incluindo
o do proponente do simpósio) serão encaminhados para avaliação na modalidade
Comunicação Individual.
ATENÇÃO: o período de inscrição do simpósio proposto é diferente do período
das demais modalidades (ver “Datas importantes”).

2.4. Simpósio de convidados
• O interessado em participar precisa ser associado do GEL.
• Os temas dos simpósios de convidados foram previamente estabelecidos pela
comissão organizadora.
• Os simpósios serão coordenados por professores-pesquisadores convidados do
GEL.
• O coordenador convidado selecionará até 10 trabalhos a serem apresentados nos
períodos matutino e vespertino em um dia de realização do simpósio.
• Recomenda-se que os participantes selecionados participem do simpósio nos dois
períodos de sua realização.
3. Datas importantes
• Prazo para novas associações: 07/01/2019 a 31/03/2018.
• Prazo de inscrição com apresentação de trabalho: 07/01/2019 a 15/04/2019
(simpósio proposto) e 07/01/2019 a 30/04/2019 (demais modalidades).
• Prazo de inscrição como ouvinte: 07/01/2019 a 30/06/2019.
• Prazo de pagamento de inscrição com apresentação de trabalho: até
20/05/2018.
• Prazo de pagamento de inscrição sem apresentação de trabalho: até
15/07/2018.
• Prazo de avaliação dos resumos: de 20 a 30 dias após a submissão.
4. Valores e Prazos
Para participar do 67º Seminário do GEL, é necessário se cadastrar no sistema, realizar a
associação (exceto alunos de graduação) e fazer o pagamento da taxa de anuidade e da taxa
de inscrição. O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado após a aprovação do

trabalho. Aos participantes que desejarem garantir descontos na(s) anuidade(s) e na inscrição
do Seminário, a Diretoria recomenda ter atenção aos períodos e aos valores praticados.
Tabela 1: Valores, datas e descontos da(s) anuidade(s) do GEL
Anuidades
07/01/201916/02/2019 16/04/2019 15/02/2019
15/04/2019
30/06/2019

Após o dia
30/06/2019

Anuidade 2019

R$ 120,00

R$ 135,00

R$ 145,00

R$150,00

Anuidades
2019, 2018 ou
mais

R$ 225,00

R$ 255,00

R$ 290,00

R$300,00

Tabela 2: Valores, categorias, datas e descontos da inscrição para participantes com
apresentação de trabalhos
Com apresentação de
07/01/2019 16/02/2019
16/04/2019
trabalho
15/02/2019
- 15/04/2019*
– 30/04/2019
Graduação

R$ 80,00

R$ 100,00

R$ 140,00

Pós-Graduação

R$ 130,00

R$ 160,00

R$ 200,00

Docente/Pesquisador

R$ 145,00

R$ 175,00

R$ 215,00

*As propostas de simpósios propostos, incluindo os resumos dos participantes, devem ser
enviadas até, no máximo, essa data.

Tabela 3: Valores, categorias, datas e descontos na Inscrição para ouvintes
Sem apresentação de 07/01/2019 - 16/02/2019
16/04/2019
Após o dia
trabalho
15/02/2019 - 15/04/2019 – 30/06/2019 30/06/2019
Ouvinte Graduação

R$ 70,00

R$ 90,00

R$ 130,00

R$ 150,00

Ouvinte PósGraduação

R$ 120,00

R$ 150,00

R$ 190,00

R$ 215,00

Ouvinte
Docente/Pesquisador

R$ 135,00

R$ 165,00

R$ 200,00

R$ 230,00

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO GEL (www.gel.org.br)
UNESP/IBILCE, São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2019.

