
	

	

 

Primeira Circular 

 

Ponta Grossa, 05 de fevereiro de 2019 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Em todas as edições, o CIEL tem contribuído para o redimensionamento 

curricular da universidade, fornecendo subsídios para as discussões sobre o 

currículo das Licenciaturas em Letras e em outras áreas, tendo em vista, 

especialmente, a sua relação com a Educação Básica. Após intenso trabalho 

do Núcleo Docente Estruturante, no novo currículo do curso, que se encontra 

em fase de implantação, destacamos as questões relativas à curricularização 

da extensão. Daí a proposta de, em 2019, contribuir nesse sentido por meio da 

promoção de um evento com bases epistêmicas descoloniais e desobedientes, 

a fim de que possamos ter elementos para questionar práticas e parâmetros 

cristalizados.  

O evento propõe discutir alternativas, caminhos que não corroborem o 

epistemicídio e nem silenciem vozes subalternas. Desse modo, não será só um 

evento de pensamento descolonial, mas que buscará fazer-se descolonial em 

sua estrutura, na escolha de palestrantes, em sua organização etc. Pretende 

não exaltar, não folclorizar, mas trazer, em primeira pessoa, para falar em 

nome próprio, aquelas e aqueles que têm produzido conhecimento descolonial, 

mesmo que não sejam reconhecidos academicamente (em sentido estrito) 

como tal. 

Conforme Mignolo (2007, p. 304), queremos compartilhar o pensamento 

descolonial que “vive nas mentes e corpos de indígenas bem como nas de 



	

 

afrodescendentes”, aquele que vive nas “memórias gravadas em seus corpos 

por gerações e a marginalização sócio-política a qual foram sujeitos por 

instituições imperiais diretas, bem como por instituições republicanas”. Assim, 

pretendemos que o evento tenha como tema a descolonialidade e a 

desobediência nos estudos da linguagem; e a partir dos debates sobre 

linguagem, pretendemos criar movimentos de dúvida, questionamentos, de 

desaprendizagem e reaprendizagem, os quais tenham como horizonte uma 

opção descolonial e de desobediência em contraponto a uma hegemonia 

epistêmica. 

A finalidade do CIEL é de que os estudiosos e estudiosas da linguagem 

– da linguística, da linguística aplicada, da literatura – e os pesquisadores e 

pesquisadoras das demais disciplinas das Ciências Humanas, bem como de 

Artes, Comunicação, Música dentre outras que com estas estabeleçam 

diálogos, venham refletir sobre os estudos da Linguagem, da Identidade e da 

Subjetividade numa perspectiva epistemológica descolonial. Buscamos discutir 

lugares de enunciação que estejam “na contramão dos paradigmas 

eurocêntricos hegemônicos”. Estes lugares, além de geopolíticos, são também 

aqueles marcados por hierarquias raciais, sociais, de gênero, de sexualidade 

etc. “assumiram-se como universais, desinteressado e não situados” (COSTA, 

GROSFOGUEL, 2016, p. 19). 

Nesse sentido, o CIEL 2019 acolherá trabalhos científicos que discutam 

linguagens/textos em relação com as bases epistemológicas e as perspectivas 

teóricas explicitadas. Pretende-se, ainda, promover reflexões sobre a 

importância de aspectos da linguagem para as noções de subjetividade e de 

construções identitárias, num contexto de sub/desvalorização do conhecimento 

marginal e fronteiriço. 

Considerando os desafios a serem enfrentados neste momento político 

que se reflete no contexto acadêmico, pretendemos apresentar reflexões e 

exemplos de intervenções político-acadêmicas que possam contribuir com a 

Licenciatura em Letras, bem como com outras licenciaturas e bacharelados. 

Espera-se também promover a divulgação e a discussão de estratégias e 



	

 

abordagens para o uso e o ensino mais eficazes da língua portuguesa e das 

línguas estrangeiras e suas respectivas literaturas; e enfim aproximar a 

comunidade dos conhecimentos científicos produzidos por sujeitos “que até 

então foram vistos como destituídos da condição de fala e da habilidade de 

produção de teorias e projetos políticos” (COSTA; GROSFOGUEL, 2016, p. 

21). 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
INSCRIÇÕES 

• Simpósios Temáticos: 05/02 a 01/03/19 
o Envio dos aceites até 10/03/19 

 
• Apresentação de trabalhos nos Simpósios Temáticos: 18/03 a 30/04/19 

o Envio dos aceites até 13/05/19 
 

PAGAMENTOS 

• Coordenadores de Simpósios Temáticos: 
o Valor: R$150,00 
o Prazo de pagamento: 04/02 a 18/03/2019 

 
• Demais participantes: 

CATEGORIA PRAZO DE PAGAMENTO 
14/05 a 31/05 01/06 a 14/07 

Professores(as), doutores(as), 
mestres(as), especialistas 
(com trabalho) 

R$ 150,00 R$ 180,00 

Pós-graduandos(as) (com trabalho) R$ 120,00 R$ 150,00 
Graduandos(as) (com trabalho) R$ 60,00 R$ 90,00 
Graduandos(as) (ouvintes) R$ 35,00 
Professores(as), doutores(as), 
mestres(as), especialistas, pós-
graduandos(as) e demais 
participantes (ouvintes) 

R$ 60,00 

 

Site para inscrição dos Simpósios Temáticos: 
https://siseve.apps.uepg.br/ciel2019simp  



	

 

PROPOSTA DE SIMPÓSIOS TEMÁTICOS  
     

Os Simpósios Temáticos para apresentação de trabalhos (ST) são 

espaços na programação do CIEL 2019 destinados à apresentação e 

discussão de pesquisas concluídas ou em estágio avançado de 

desenvolvimento. Reúnem pesquisadores/as interessados/as nas temáticas 

propostas pelos/as Coordenadores/as dos ST. 

A proposta de ST deverá ser feita por até dois coordenadores/as 

vinculados a instituições de ensino, os quais terão a incumbência de avaliar e 

selecionar as comunicações inscritas no respectivo ST e definir a sua 

programação, sempre com o objetivo de garantir ampla participação e tempo 

necessário para as apresentações, discussão e aprofundamento das questões 

suscitadas. Em cada ST serão aceitas no máximo 20 propostas, sendo que, 

para ser efetivada a sessão deverá ter no mínimo 05 trabalhos inscritos.  

  
 

 O/A(s) proponentes de ST deverão: 
• Ter Currículo Lattes cadastrado no CNPq; 
• Um deles/as deverá ter titulação de doutor; o segundo integrante deverá 

ter a titulação mínima de mestre; 
• Pagar a taxa de inscrição de acordo com a modalidade escolhida, sendo 

que cada coordenador/a deverá pagar a taxa e fazer a inscrição 
individualmente.  

• Inscrever um trabalho para apresentação no seu ST 

  

 
As propostas deverão conter: 

• Título (centralizado, caixa alta, negrito, Arial, tamanho 14); 
• Resumo (de 300 e 500 palavras, indicando o tema, a justificativa da 

relevância das discussões e direcionamos para trabalhos que pretende 
receber. Não incluir referências ao final (se indispensável, citar no corpo 
do resumo); 

• Palavras-chave (até cinco, separadas com ponto e vírgula). 



	

 

Faça o download do MODELO de RESUMO de SIMPÓSIOS TEMÁTICOS: 
 https://siseve.apps.uepg.br/storage//ciel2019simp/docs/modelo-resumo-simposios.docx  

 
O resumo do simpósio deve ser anexado à inscrição, obrigatoriamente, 
no formato .pdf 
 
  
São atribuições dos/as coordenadores/as de STs: 

• Selecionar os trabalhos inscritos 
• Distribuir os trabalhos que forem aprovados durante os dias e horários 

disponíveis para as sessões; 
• Organizar as sessões de modo a assegurar a diversidade de vínculo 

institucional e de titulação dos participantes; 
• Coordenar as atividades do ST durante todo o evento; 
• Elaborar o relatório de atividades do ST. 

  
Observações: 

• Em caso de dois/duas proponentes, cada um/uma deve fazer a 
inscrição individualmente. O procedimento é necessário para que o 
sistema gere formas independentes de acesso à área do/a inscrito/a e 
boletos individuais para o pagamento da taxa de inscrição (R$150,00). 

• No momento da inscrição, o primeiro proponente deverá informar o 
CPF do segundo proponente, que já deverá ter feito seu acesso no 
Sistema de Eventos da UEPG, pelo menos, uma vez, pois só 
assim o site reconhece o coautor. 

• Não há disponibilidade financeira do evento para ajuda de custo aos(às)  
coordenadores(as) de Simpósio; 

• As propostas serão avaliadas levando em conta sua consistência, 
relevância e clareza, bem como a experiência profissional dos(as) 
proponentes. 

 

 

 

Profa. Dra. Ione Jovino 

Coordenadora Geral 

 


