GRUPO DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

67º Seminário do GEL - 16 a 19 de julho de 2019
SEGUNDA CIRCULAR
A diretoria do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo vem, por meio desta
circular, reiterar o convite para o 67ª Seminário do GEL a ser realizado de 16 a 19 de julho de 2019
na Universidade Estadual Paulista (UNESP), em São José do Rio Preto (SP - Brasil), e informar que
os prazos para submissão de trabalhos (exceto na modalidade simpósio proposto) e pagamento de
inscrições foram estendidos como segue:
•
•
•

submissão de trabalho (simpósio proposto – incluindo resumos dos participantes): 05/05
submissão de trabalho (painel, comunicação, simpósio de convidados): 15/05
pagamento de inscrição: 25/05.

Destacamos que essa será a última extensão de prazo e que as modalidades de participação e as
normas para submissão de trabalhos foram descritas na primeira circular e estão disponíveis no site
do GEL (www.gel.org.br), no qual também se encontra a área de usuário que dá acesso ao sistema
de inscrição.
Nesta edição, em que o GEL completa 50 anos, a diretoria tem o prazer de convidar os
associados para as atividades comemorativas a serem realizadas no dia 16/07, a saber:
(i) cerimônia de abertura, a partir das 16h, momento em que haverá uma homenagem aos
fundadores e às diretorias que trabalharam para a criação e o fortalecimento da associação;
(ii) jantar comemorativo por adesão que acontecerá logo após a cerimônia de abertura. Em
breve, a secretaria enviará mensagem com os detalhes do jantar e as orientações para
adesão.
Informamos que os hotel Ipê Center (http://www.hotelipecenter.com.br/) está oferecendo
preços especiais para os participantes do 67º Seminário.
Finalmente, a secretaria do GEL (secretaria@gel.org.br) se coloca à disposição dos
participantes caso surja alguma dificuldade no processo de submissão de trabalhos e de inscrição.
Mais informações sobre a 67ª edição do Seminário e sobre as atividades comemorativas dos 50 anos
estão disponíveis no site do GEL (www.gel.org.br).
São José do Rio Preto, 30 de abril de 2019.
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