Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste
CNPJ: 05.533.586/0001-73
PRIMEIRA CIRCULAR DA XXVII JORNADA DO GELNE
1. APRESENTAÇÃO
O GELNE teve início em 15 de junho de 1977, na Universidade Federal da
Paraíba, e, desde sua fundação, tem promovido encontros nacionais bianuais, que
envolvem professores/pesquisadores, alunos de pós-graduação e de graduação e
professores dos ensinos fundamental e médio da Região Nordeste e de diferentes
regiões do País.
Até 2017, o GELNE realizou 26 (vinte e seis) Jornadas de Estudos Linguísticos
em diversas cidades do Nordeste: João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Cajazeiras
(PB), Sobral (CE), Limoeiro do Norte (CE), Natal (RN), Recife (PE), Teresina (PI),
Fortaleza (CE) e Salvador (BA). Têm participado das jornadas professores e
especialistas não somente dessa região, mas também de todo o Brasil e do exterior
(Argentina, Chile, México e Uruguai). Em 2017, ano em que foram comemoradas as
quatro décadas de existência da Associação, a atual Diretoria lançou a Jornada dos 40
anos, um projeto comemorativo e itinerante no qual realizou 03 (três) eventos através de
parcerias entre a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), a Universidade
Federal de Sergipe (UFS) e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Os
eventos comemorativos aconteceram em Recife (de 14 a 16 de junho de 2017), Aracaju
(de 07 a 09 de dezembro de 2017) e Vitória da Conquista (de 09 a 11 de maio de 2018).
A realização da Jornada científica nas cidades de Aracaju (SE) e Vitória da Conquista
(BA) contribuiu, sobretudo, para o fortalecimento dos cursos de Mestrado (acadêmico e
profissional) e Doutorado em Letras e Educação ofertados pelas universidades. Em
números, foram mais de 1.500 resumos submetidos, 40 mesas-redondas, 6 conferências,
400 apresentações em pôsteres e 3 e-books publicados em formato digital e impresso.
Esses resultados podem ser conferidos no site mantido pela associação:
www.gelne.com.br.
Durante as Jornadas promovidas pelo GELNE, muitos avanços foram
conquistados (e precisam ser mantidos) no que se refere à política de formação de
professores na área de linguagem e à promoção de pesquisas dos programas de pósgraduação das universidades nordestinas. Na esteira desses avanços assentados no
princípio da integração entre as instituições de ensino superior comprometidas com a
pesquisa, o ensino e a extensão na área da linguagem, nós, da atual Diretoria, por meio
da presente circular, viemos a público lançar a XXVII Jornada do Grupo de Estudos
Linguísticos e Literários (GELNE) em versão Internacional. Participarão dessa edição
convidados oriundos de universidades estrangeiras cujo diálogo com pesquisadores das
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universidades do Nordeste tem sido constante para o desenvolvimento de pesquisas nos
campos da Linguística e da Literatura.
O evento acontecerá no Hotel Internacional Grand Mercure Recife, de 13 a 16
de novembro de 2018. Na ocasião, também acontecerá o V Fórum dos
Coordenadores dos Programas de Pós-graduação, a ser realizado em parceria com os
23 programas de pós-graduação da área de Linguística e Literatura do Nordeste.
Esperamos contar com a participação de vocês! Encontram-se detalhadas, a seguir, as
informações sobre o evento e para a realização da inscrição:
2. COMISSÃO ORGANIZADORA
Dr. Cleber Alves de Ataíde (UFRPE)
Drª Valéria Severina Gomes (UFRPE)
Dr. André Pedro da Silva (UFRPE)
Dr. Emanuel Cordeiro da Silva (UFPE)
Drª Sherry Morgana Justino Almeida (UFRPE)
Drª Thaís Ludmila da Silva Ranieri (UFRPE)
3. LOCAL E DATA DA XXVII JORNADA DO GELNE
A XXVII Jornada do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários (GELNE), em sua
versão Internacional, acontecerá no Hotel Internacional Grand Mercure Recife, de 13 a
16 de novembro de 2018. Na ocasião, também acontecerá o V Fórum dos
Coordenadores dos Programas de Pós-graduação, a ser realizado em parceria com os 23
programas de pós-graduação da área de Linguística e Literatura do Nordeste.
4. PROGRAMAÇÃO GERAL
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5. CRONOGRAMA

AÇÕES

PRAZOS

Inscrições de propostas para Simpósios
Temáticos

De 25 de julho a 15 de agosto de 2018

Divulgação das propostas dos Simpósios
Temáticos selecionados

Até 15 de agosto de 2018

Inscrições de propostas de Mesasredondas

De 25 de julho a 10 de setembro de 2018

Divulgação das propostas de Mesasredondas selecionadas

Até 15 de setembro de 2018

Solicitação de isenção das taxas de
inscrição e anuidade

De 25 de julho a 25 de agosto de 2018

Divulgação do resultado das solicitações
de isenção das taxas de inscrição e
anuidade

Até 15 de setembro de 2018

Inscrições para comunicações
Simpósio Temático e Pôster

em

Até 12 de outubro de 2018

Envio da carta de aceite
Inscrições para Diretoria e Conselheiros
do GELNE (2018-2020)
Homologação
Conselheiros

das

De 15 de agosto a 10 de outubro de 2018

Chapas

e

dos

De 15 de agosto a 15 de outubro de 2018
Até 30 de outubro de 2018

Inscrições como ouvinte

De 25 de julho a 30 de outubro de 2018

Inscrições em minicursos

De 25 de julho a 30 de outubro de 2018

Indicação de obra para lançamento no
evento
Divulgação da programação detalhada
Envio de
publicação

trabalho

completo

para

Até 10 de outubro de 2018
Até o dia 26 de outubro de 2018
Até 30 de novembro de 2018
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6. NORMAS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE MESAS-REDONDAS
E SIMPÓSIOS TEMÁTICOS
 Submissão de Mesas-redondas:
1. Poderão submeter propostas de mesas-redondas professores/pesquisadores com
título de doutor, vinculado com Programas de Pós-graduação do Nordeste,
inserção em grupo de pesquisa e cadastrado ao banco de associado ao GELNE,
devendo estar adimplente com a anuidade da Associação;
2. A mesa-redonda proposta deverá enquadrar-se nas áreas temáticas do GELNE
(Ver seção 8. ÁREAS TEMÁTICAS) ou CNPq e ser enviada dentro do prazo
estabelecido (ver seção 5. CRONOGRAMA) por meio de formulário específico
(Anexo 1) submetido no site do evento (http://www.jornada27.gelne.com.br)
3. Todos os membros da mesa-redonda deverão fazer inscrição no evento com o
envio do mesmo arquivo de proposta (conforme item anterior 2.);
4. Não será, sob hipótese alguma, aceita proposta de mesa-redonda enviada fora do
prazo informado, salvo em caso de eventual prorrogação;
5. A mesa-redonda proposta deverá, obrigatoriamente, ser composta por 03 (três)
membros (já incluso o mediador) com título de doutor e pertencentes a
instituições diferentes;
6. Todos os membros indicados na proposta de mesa-redonda precisarão ser
associados ao GELNE até a data da divulgação das propostas aprovadas (ver
CRONOGRAMA), estar com o pagamento da anuidade em dia e fazer inscrição
no evento;
7. A Comissão Científica do evento julgará as propostas de mesas-redondas e
divulgará o resultado até 15 de setembro de 2018.
8. O custeio das despesas para participação no evento será de inteira
responsabilidade dos próprios membros da mesa-redonda proposta, ou seja, não
caberá ao GELNE custear passagens, hospedagens, alimentação ou outros gastos
de qualquer natureza.
 Submissão de Simpósios Temáticos:
1. Somente
poderão
submeter
propostas
de
Simpósio
Temático
professores/pesquisadores com título doutor, inserção em grupo de pesquisa e
cadastro de associado ao GELNE, devendo estar adimplente com a anuidade da
Associação (GELNE);
2. Diferentemente da submissão de mesa-redonda, a submissão de Simpósio
Temático se encontrará aberta também a professores/pesquisadores sem vínculo
com Programa de Pós-graduação;
3. A proposta de Simpósio Temático deverá enquadrar-se nas áreas temáticas do
GELNE (Ver seção 8. ÁREAS TEMÁTICAS) ou CNPq e ser enviada dentro do
prazo estabelecido (ver seção 5. CRONOGRAMA) por meio de formulário
específico
(Anexo
2)
submetido
no
site
do
evento
(http://www.jornada27.gelne.com.br/);
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4. Ambos os coordenadores do Simpósio Temático deverão fazer inscrição no
evento com o envio do mesmo arquivo de proposta (conforme item anterior 3.);
5. Não será, sob hipótese alguma, aceita proposta de Simpósio Temático enviada
fora do prazo informado, salvo em caso de eventual prorrogação;
6. A proposta de Simpósio Temático deverá, obrigatoriamente, informar 02 (dois)
coordenadores com título de doutor;
7. Ambos os coordenadores informados na proposta de Simpósio Temático
precisarão ser associados ao GELNE, estar com o pagamento da anuidade em
dia e fazer inscrição no evento;
8. A Comissão Científica do evento julgará as propostas de mesas-redondas e
divulgará o resultado até 15 de agosto de 2018;
9. Será dos coordenadores do Simpósio Temáticos a responsabilidade pela
avaliação dos resumos de trabalho recebidos, com rigorosa observância aos
critérios avaliativos fixados pela Comissão Científica do evento e ao limite de
apresentações fixado pela Comissão Organizadora do evento;
10. O custeio das despesas para participação no evento será de inteira
responsabilidade dos próprios coordenadores do Simpósio Temático proposto,
ou seja, não caberá ao GELNE custear passagens, hospedagens, alimentação ou
outros gastos de qualquer natureza.
7. NORMAS PARA INSCRIÇÕES
Os participantes poderão se inscrever, com apresentação de trabalho de pesquisa,
nas modalidades Simpósio Temático e Sessão de Pôster ou, sem apresentação de
trabalho de pesquisa, na modalidade Ouvinte. Para tanto, devem ser observados, após
as normas gerais, os perfis e as normas específicas de participação.
 Normas gerais:
1. As inscrições com apresentação de trabalho de pesquisa ocorrerão de 15 de
agosto a 10 de outubro de 2018 (até às 23h:59 do último dia), conforme
cronograma informado (ver seção 5. CRONOGRAMA), por meio do site
http://jornada27.gelne.com.br, que pode ser acessado através do link do
evento disponível na página www.gelne.com.br. Atenção: As inscrições para
ouvintes e em minicursos ocorrerão de 10 de julho a 30 de outubro de 2018
(ver seção 5. CRONOGRAMA);
2. Não serão, sob hipótese alguma, aceitos resumos submetidos fora do prazo
informado, salvo em caso de eventual prorrogação;
3. Não serão também, sob hipótese alguma, aceitos resumos enviados através
do e-mail do GELNE;
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4. É facultado à Comissão Organizadora, caso o limite de apresentações seja
atingido, encerrar o processo de inscrições antes do término do período
informado;
5. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por eventuais problemas
técnicos enfrentados (operacionalização do sistema, ausência de conexão de
internet etc.) pelo associado nos casos em que a submissão da inscrição se
der em data e horário limites para o seu encerramento;
6. À exceção dos estudantes de graduação, somente os associados ao GELNE,
com o pagamento da anuidade (ver seção 9. PRAZOS E VALORES) em dia,
poderão submeter trabalhos de pesquisa para apresentação;
7. Os associados cuja anuidade 2018 já tenha sido paga precisarão somente
pagar a taxa de inscrição no evento;
8. Para realizar sua inscrição na modalidade apresentação de trabalho, o
associado deverá, no site do GELNE (www.gelne.com.br), acessar a ‘Área
do Associado’, utilizando e-mail e senha ou fazer um novo cadastro. Após o
pagamento da anuidade, o associado estará apto a realizar sua inscrição na
XXVII Jornada do GELNE através do site do evento:
http://jornada27.gelne.com.br;
9. Cada participante poderá apresentar, no máximo, 02 (dois) trabalhos de
pesquisa em quaisquer das modalidades de inscrição disponíveis, em autoria
ou em coautoria;
10. Não há limite para a indicação de coautores, mas todos (nome completo e email) deverão ser indicados no site do evento, obrigatoriamente, e, caso
desejem participar do evento, deverão realizar sua inscrição no site do
evento;
11. Se o coautor não for apresentar conjuntamente o trabalho de pesquisa
submetido, poderá inscrever-se como ouvinte.
 Simpósio Temático (Perfil):
Nessa modalidade, poderão se inscrever, professores e pesquisadores de IES,
professores da educação básica e estudantes de pós-graduação (estudantes de
curso de especialização, mestrado ou doutorado), mestres e doutores.
 Simpósio Temático (Normas específicas):
1. O tempo de exposição para cada trabalho será de 15 minutos, sendo, ao
final de todas as apresentações, reservados 30 minutos para debate;
2. No ato da sua inscrição, o associado deverá enviar, apenas por meio do
site do evento: http://jornada27.gelne.com.br, o resumo do trabalho que
pretende apresentar, contendo de 200 (duzentas) a 300 (trezentas)
palavras e 03 (três) palavras-chave;
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3. O texto do resumo deverá ser escrito de acordo com a norma culta da
língua portuguesa e dizer, claramente, o objetivo, a fundamentação
teórica, a metodologia, os resultados e as conclusões da pesquisa;
4. A avaliação dos resumos será realizada por uma Comissão Científica
designada pela Diretoria do GELNE, e, sob hipótese alguma, a Comissão
Organizadora atenderá a pedidos de interferência no resultado da
avaliação;
5. As salas onde ocorrerão as apresentações estarão equipadas com
computador e aparelho Datashow, mas é de inteira responsabilidade do
participante o bom estado do arquivo ou do suporte (pendrive, HD
externo etc) que o contenha e, caso necessite de outro tipo de
equipamento (caixas de som, por exemplo), deverá providenciá-lo por
conta própria;
6. O trabalho de pesquisa enviado só será confirmado na programação do
evento mediante não somente a sua aprovação, como também a
realização do pagamento da anuidade 2018 e da taxa de inscrição no
evento (ver seção 9. PRAZOS E VALORES).
 Sessão de Pôster (Perfil):
Nessa modalidade, poderão se inscrever graduandos, graduados, estudantes de
pós-graduação (estudantes de curso de especialização, mestrado ou doutorado),
mestres e doutores.
 Sessão de Pôster (Normas específicas):
1. No ato da sua inscrição, o participante deverá enviar, apenas por meio do site
do evento: http://jornada40.gelne.com.br/recife/, o resumo do trabalho que
pretende apresentar, contendo de 200 (duzentas) a 300 (trezentas) palavras e
03 (três) palavras-chave;
2. O texto do resumo deverá ser escrito de acordo com a norma culta da língua
portuguesa e dizer, claramente, o objetivo, a fundamentação teórica, a
metodologia, os resultados e as conclusões da pesquisa;
3. A avaliação dos resumos será realizada por uma Comissão Científica
designada pela Diretoria do GELNE, e, sob hipótese alguma, a Comissão
Organizadora atenderá a pedidos de interferência no resultado da avaliação;
4. O trabalho de pesquisa enviado só será confirmado na programação da
Jornada mediante não somente a sua aprovação, como também a realização
do pagamento da taxa de inscrição no evento (ver seção 9. PRAZOS E
VALORES);
5. O pôster deverá ter o seguinte tamanho: 80 cm de largura e 120 cm de altura;
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6. O pôster deverá possuir título idêntico ao do resumo, nome de todos os
autores indicados na inscrição e nome de suas respectivas instituições de
origem;
7. O pôster deverá, da forma mais clara possível, expor o(s) objetivo(s), a
fundamentação teórica, a metodologia, os resultados, as conclusões e as
referências do trabalho de pesquisa;
8. É obrigatória a presença do(s) autor(es) da pesquisa durante o momento
destinado à apresentação do pôster;
9. O próprio autor é o responsável por afixar seu pôster na data e horários
estabelecidos, bem como por, ao final da apresentação, retirá-lo e guardá-lo.
 Ouvinte (Perfil):
Nessa modalidade, não há qualquer restrição quanto à titulação. Poderão, assim,
participar como ouvintes todos aqueles da área de Letras ou de áreas afins que se
interessarem pelo evento como um espaço de obtenção/construção de
conhecimentos.
 Ouvinte (Norma específica única):
1. O interessado deverá apenas realizar sua inscrição por meio do site e efetuar
o pagamento da taxa de inscrição no evento: http://jornada27.gelne.com.br
(ver seção 9. PRAZOS E VALORES) referente à sua categoria de
participação.

8. RELAÇÃO DE ÁREAS TEMÁTICAS DO GELNE
1. Análise do discurso
2. Linguística e cognição
3. Linguística Histórica
4. Literatura e estudos feministas
5. Estudos de formas e gêneros literários
6. Ensino de literatura
7. Estudos em literatura comparada
8. Estudos em literatura e estudos culturais
9. Literatura e estudos intersemióticos
10. Morfologia e suas interfaces
11. Novas tecnologias e ensino de línguas
12. Aquisição e ensino de língua Materna
13. Psicolinguística e Processamento da linguagem
14. Políticas linguísticas
15. Tradições discursivas e estudos filológicos
16. Descrição de línguas indígenas
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17. Semântica e Pragmática
18. Sintaxe e suas interfaces
19. Estudos em LIBRAS
20. Sociolinguística e dialetologia
20. Tic, EaD e multiletramentos
21. Estudos de formas e gêneros literários
22. Estudos de políticas públicas para literatura
23. Estudos de literatura dos BRICS
24. Estudos de poéticas orais
25. Aquisição e ensino de línguas adicionais
26. Estudos das interfaces entre campo linguístico-literário e das ciências humanas
27. Estudos de expressões minoritárias
28. Fonética e Fonologia
29. Gêneros textuais e letramentos
30. História da leitura e da escrita
31. Língua, linguagens e culturas populares
32. Linguística Aplicada
33. Linguística de texto
9. PRAZOS E VALORES
VALORES DE INSCRIÇÃO NO EVENTO
TIPO DE
INSCRIÇÃO

CATEGORIA DE
INSCRIÇÃO
Professores e
pesquisadores de
IES

Com apresentação de
trabalho de pesquisa

Estudantes de pósgraduação
Professores da
educação básica
Estudantes de
graduação

1º PRAZO

2º PRAZO

(Até 15/10/2018)

(De 16/10 a
10/11/2018)

R$ 200,00

R$ 250,00

(inscrição)

(inscrição)

R$ 150,00

R$ 200,00

(inscrição)

(inscrição)

R$ 150,00

R$ 200,00

(inscrição)

(inscrição)

R$ 60,00

R$ 90,00

(inscrição)

(inscrição)
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Professores e
pesquisadores de
IES

Sem apresentação de
trabalho de pesquisa

Professores da
educação básica
Estudantes de pósgraduação
Estudantes de
graduação

R$ 120,00

R$ 170,00

(inscrição)

(inscrição)

R$ 100,00

R$ 150,00

(inscrição)

(inscrição)

R$ 80,00

R$ 130,00

(inscrição)

(inscrição)

R$ 50,00

R$ 80,00

(inscrição)

(inscrição)

VALORES DE MINICURSO
1º PRAZO

2º PRAZO

(Até 10/10/2018)

(De 11/10 a 10/11/2018)

R$ 40,00 (inscrição)

R$ 60,00 (inscrição)

VALORES DA ANUIDADE 2018
TIPO DE ASSOCIADO

ANUIDADE

Associado-efetivo

R$ 80,00

Associado-estudante

R$ 60,00

10. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO EVENTO
Poderão solicitar isenção da taxa de inscrição no evento estudantes de graduação e
pós-graduação (cursos de especialização, mestrado ou doutorado) não-bolsistas, sem
trabalho remunerado e com renda familiar inferior a um salário mínimo e meio (R$
1.431,00). Para tanto, deverão ser observadas as seguintes normas:
 Normas para solicitação de isenção:
1. A solicitação deverá ser enviada para gelne@gelne.org.br por meio de
formulário específico (Anexo 3) de 25 de julho a 25 de agosto de 2018;
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2. Não serão, sob hipótese alguma, consideradas solicitações de isenção
enviadas fora do prazo informado, salvo em caso de eventual prorrogação;
3. Juntamente com o formulário de solicitação da isenção, o solicitante deverá,
obrigatoriamente, enviar cópia de RG e CPF, comprovante de matrícula,
declaração emitida pela coordenação de curso atestando o não recebimento
de qualquer tipo de bolsa e cópia da última conta de luz (arquivos em
formato PDF);
4. Em caso de indeferimento do pedido, o solicitante poderá, normalmente,
confirmar sua participação no evento através da realização do pagamento da
inscrição dentro dos prazos informados (ver seção 9. PRAZOS E
VALORES).
11. INSCRIÇÃO PARA DIRETORIA E CONSELHO DO GENLE
Com base no Capítulo VI do seu Estatuto, os associados poderão submeter inscrições
para as candidaturas aos cargos da Diretoria e aos dois cargos de membro do Conselho
Consultivo. As candidaturas devem seguir a determinação do Artigo 22, reproduzido abaixo:
Art. 22 - Poderão candidatar-se aos cargos da Diretoria e aos de membros do Conselho os
associados fundadores e efetivos, estes desde que atuem nas regiões Nordeste e Norte.
§ 1o - Os candidatos a Presidente, a Vice-Presidente e a Secretário Geral deverão ser sempre
portadores do título de Doutor.
§ 2o - No caso de inscrição de chapa aos cargos de Diretoria, o requerimento deve ser
acompanhado de um programa de trabalho.
§ 3o - Os pedidos de inscrição de candidatos a membros do Conselho deverão indicar os nomes
dos candidatos a titular e suplente.
§ 4o - Os pedidos de inscrição de chapa aos cargos de Diretoria e os pedidos de candidatos a
membros do Conselho deverão ser encaminhados, através de requerimento, ao Secretário Geral,
desde a abertura do processo eleitoral até quarenta e oito horas antes das eleições.

A votação ocorrerá na XXVII Jornada do GELNE, durante a Assembleia
Ordinária, prevista para o dia 15 de novembro de 2018. As propostas de candidatura
devem ser encaminhas até o dia 15 de outubro de 2018, ao email do GELNE
(gelne@gelne.org.br) e no assunto da mensagem deve constar: CANDIDATURA AOS
CARGOS DA DIRETORIA (para as chapas que concorram à Diretoria) e
CANDIDATURA AOS CARGOS DE MEMBRO DO CONSELHO CONSULTIVO
(para os associados que concorram aos cargos do Conselho). O Conselho vigente 20142018 divulgará as inscrições homologadas até o dia 30 de outubro de 2018.
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13. LANÇAMENTO DE LIVROS

Como parte das atividades da XXVII Jornada do Grupo de Estudos Linguísticos
do Nordeste (GELNE), a Comissão Organizadora do evento tem o prazer de convidá-los
a lançar seus livros. A sessão de lançamento acontecerá, possivelmente, no dia 15 de
novembro de 2018, das 16h às 17h, no Hotel Internacional Grand Mercure Recife, onde
será disponibilizada uma área na qual os autores/organizadores e as editoras poderão
fazer a apresentação de suas obras.
A participação na sessão de lançamento de livros se dará, obrigatoriamente, em
conformidade com as seguintes condições:
 Normas para lançamento de livros:
1. O interessado deverá preencher e enviar o formulário eletrônico de
lançamento disponível na página do evento (http://jornada27.gelne.com.br)
até 10 de outubro de 2018;
2. Não serão, sob hipótese alguma, consideradas solicitações de lançamento
enviadas fora do prazo informado, salvo em caso de eventual prorrogação;
3. O autor/organizador da obra indicada deverá ser associado ao GELNE e
estar inscrito no evento, salvo os professores/pesquisadores convidados;
4. A publicação indicada deverá ser ainda não lançada ou lançada nos anos de
2017 ou 2018;
5. Somente poderão indicar obras editoras autorizadas pela Comissão
Organizadora a possuírem expositores no evento;
6. As editoras expositoras no evento poderão indicar até, no máximo, 05
(cinco) obras do próprio catálogo.
Para inscrições e mais informações, acessem: http://jornada27.gelne.com.br.

A Diretoria do GELNE (biênio 2016-2018)
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ANEXO 1 – Formulário para proposta de Mesa-redonda
PROPOSTA DE MESA-REDONDA XXVII JORNADA DO GELNE
1. DADOS PESSOAIS DO PROPONENTE
Nome Completo (1º Membro):
RG:

Órgão exp./Estado:

Data de Nascimento:

CPF:
Telefone Residencial:

Celular:

Possui Whatsapp? Sim ( ) ou Não ( )

E-mail:
Endereço:

N°:

Cidade:

Estado:

CEP:

Instituição de origem:
2. TÍTULO DA MESA-REDONDA

3. ÁREA TEMÁTICA DA MESA-REDONDA (Ver seção 8. ÁREAS TEMÁTICAS)

4. PERFIL DA MESA-REDONDA (Resumo de 200 a 300 palavras)

5. INDICAÇÃO DOS DEMAIS MEMBROS DA MESA-REDONDA
NOME COMPLETO

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

E-MAIL

CPF

NOME COMPLETO

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

E-MAIL

CPF

2º Membro:

3º Membro:

6. TÍTULOS DAS FALAS
1º Membro:
2º Membro:
3º Membro:
7. INDICAÇÃO DO MEDIADOR DA MESA-REDONDA (Assinalar X)
1º Membro

(

)

2º Membro

(

)
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3º Membro

(

)

ANEXO 2 – Formulário para proposta de Simpósio Temático
PROPOSTA DE SIMPÓSIO TEMÁTICO XXVII JORNADA DO GELNE
1. DADOS PESSOAIS DO PROPONENTE
Nome Completo (1º Coordenador):
RG:

Órgão exp./Estado:

Data de Nascimento:

CPF:
Telefone Residencial:

Celular:

Possui Whatsapp? Sim ( ) ou Não ( )

E-mail:
Endereço:

N°:

Cidade:

Estado:

CEP:

Instituição de origem:
1. TÍTULO DO SIMPÓSIO TEMÁTICO

2. ÁREA TEMÁTICA DO SIMPÓSIO TEMÁTICO (Ver seção 8. ÁREAS TEMÁTICAS)

3. PERFIL DO SIMPÓSIO TEMÁTICO (Resumo de 200 a 300 palavras)

4. INDICAÇÃO DO 2º COORDENADOR DO SIMPÓSIO TEMÁTICO
NOME COMPLETO

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM

E-MAIL

CPF
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ANEXO 3 – Formulário para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO - XXVII JORNADA DO GELNE
1. DADOS PESSOAIS DO SOLICITANTE
Nome Completo:
RG:

Órgão exp./Estado:

Data de Nascimento:

CPF:
Telefone Residencial:

Celular:

Possui Whatsapp? Sim ( ) ou Não ( )

E-mail:
Endereço:

N°:

Cidade:

Estado:

CEP:

2. VÍNCULO INSTITUCIONAL COMO ESTUDANTE
UNIVERSIDADE/FACULDADE:
TIPO DO VÍNCULO (Assinalar X)
Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

3. PARTICIPAÇÃO DESEJADA NO EVENTO (Assinalar X)
Com apresentação de trabalho

Sem apresentação de trabalho

4. JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO (Até 800 palavras)
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