V CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS
LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS NA AMAZÔNIA (V
CIELLA)
DATA DO EVENTO: 09 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2016
DATA DOS CURSOS DO V CIELLA: 07 e 08 de
NOVEMBRO DE 2016
TEMA: Universidades, Amazonidades, Alteridade
Na segunda circular, anunciamos as notícias da organização, valores
e novos prazos de pagamento de inscrição do V Congresso
Internacional de Estudos Linguísticos e Literários na Amazônia (V
CIELLA).6 Além das conferências, palestras e sessões de
comunicações, em sua quinta versão o CIELLA oferecerá à
comunidade acadêmica (seis ) minicursos na área de linguística e 6
(seis) minicursos na área de literatura, nos dias 07 e 08 de novembro
de 2016, pela manhã e à tarde com cada minicurso contabilizando
um total de 8h. Convocamos para inscrição toda a comunidade
interessada. Solicitamos o apoio à divulgação do evento nas várias
instituições de pesquisa e ensino no país e no exterior e convidamos
a acessar o site do evento em http://www.ciella.com.br/ - E-mail:
vciella2016@gmail.com
Informações sobre inscrição em minicursos
CURSOS V CIELLA – DATA: 07 e 08 de novembro de 2016
Local Universidade Federal do Pará – Campus Básico I
Salas – serão divulgadas em breve
Inscrições na aba minicursos no site do CIELLA
Investimento – R$30,00 – um curso
R$50,00 dois cursos
Pagamento pode ser feito via depósito ou transferência na conta do
CIELLA
BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3702-8
CONTA CORRENTE: 43.970-3
Após o pagamento, o comprovante deve ser digitalizado e enviado
para o e-mail: secretariavciella@gmail.com – com título da
mensagem – pagamento minicurso.
Informações sobre o título e ementa de cada curso, no site do
CIELLA
Estudos Linguísticos
MANHÃ – 9h às 12h
Profa. Dra. Nilsa Brito Ribeiro-UNIFESSPA
Profa. Dra. Ana Paula Barros Brandão (UFPA)
Prof. Dr. Marcos André Dantas Cunha (UFPA)
Prof. Dr. Alcides Fernandes de Lima (UFPA)
TARDE – 14h às 17h
Prof. Dr. Eduardo Alves Vasconcelos (UNIFAP)
Profa. Dra. Isabel Cristina França dos Santos Rodrigues (UFPA) /
Prof. Dr. José Anchieta de Oliveira Bentes (UEPA)
Profa. Dra. Márcia Ohuschi e Profa. Dra. Zilda Paiva
Prof.Msc. Ronaldo Almeida Pereira - Mestrando em Arquitetura e
Urbanismo - PPGAU
Estudos Literários (Clique nos convidados para exibir Título e
Ementa)
MANHÃ – 9h às 12h
Prof. Dr. Augusto Sarmento-Pantoja (UFPA)
Profa. Dra. Maria Sylvia Trusen (UFPA-Campus Castanhal)
Prof. Dr. Jorge Fernandes da Silveira (UFRJ)
Prof. Dr. Wilberth Salgueiro (UFES)
Profa. Dra. Maria do Socorro Simões (UFPA)
TARDE - 14h às 17h
Profa. Dra. Martha Pulido (Universidade de Antioquia)
Prof. Dr. Manuel Antônio de Castro (UFRJ)

Prof. Dr. Cesar Luís Seibt (UFPA)
Profa. Dra. Florência Garramunõ (UBA)
Informações sobre inscrição em comunicação:
O CIELLA não abriu inscrições para Simpósios Temáticos,
logo as inscrições são de temas livres. Apenas próximo ao evento,
uma comissão de professores organizará os trabalhos por temáticas
que sejam correlatas.
As inscrições devem feitas via site, o pagamento da inscrição
deve ser feito após recebimento da carta de aceite. O congressista
após recebimento da carta de aceite, tem um prazo de dez (10) dias
para efetuar o pagamento, via transferência ou depósito bancário.
Dados bancários: Banco do Brasil
Agência:3702-8
Conta: 43.970-3
Titulares – Profa. Tânia Sarmento-Pantoja
Prof. Sidney Facundes
Após efetuado o pagamento o congressista, deve enviar o
comprovante de pagamento digitalizado para o e-mail:
secretariavciella@gmail.com – com o título da mensagem –
pagamento de inscrição comunicação.

ATENÇÃO
Novos prazos para pagamento
Considerando a crise econômica que assola nosso país e os graves
cortes na área da Educação que afetaram graduandos, pós-graduandos e
professores, a comissão organizadora do V CIELLA irá atender às inúmeras
solicitações de que o terceiro prazo de pagamento seja retirado da tabela de
valores, dessa forma o valor para pagamento será encerrado no segundo
prazo, conforme a tabela abaixo:

SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
PROFESSORES

ESTUDANTE

ESTUDANTE

PROFESSORES

DE

DE PÓS-

DE IES/

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

PESQUISADORES

23 de março a 10 de
junho de 2016

R$ 40,00

R$ 120,00

R$ 190,00

R$ 110,00

11 de Junho a 09 de
Novembro de 2016

R$ 50,00

R$ 150,00

R$ 210,00

R$ 140,00

PERÍODO

DA
EDUCAÇÃO
BÁSICA

COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
PROFESSORES

ESTUDANTE

ESTUDANTE

PROFESSORES

DE

DE PÓS-

DE IES/

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

PESQUISADORES

01 de março a 10 de
junho de 2016

R$ 60,00

R$ 180,00

R$ 210,00

R$ 130,00

11 de Junho a 09 de
Novembro de 2016

R$ 80,00

R$ 220,00

R$ 260,00

R$ 170,00

PERÍODO

DA
EDUCAÇÃO
BÁSICA

Relembramos ainda que o congressista deverá efetuar o pagamento após o
envio da carta de aceite, ressaltamos que o prazo válido para pagamento
equivale ao período de envio do trabalho e não está relacionado à época do
envio da carta de aceite.
Por exemplo, se você enviou seu trabalho até 30 de maio e receber a carta de
aceite em 10 de junho, seu pagamento estará no valor referente a 30 de maio.
Importante: cada participante poderá inscrever apenas um trabalho (autoria ou
coautoria), e cada trabalho poderá ter, no máximo, dois autores.
O prazo máximo para submissão de trabalhos é 04/09/16. E o prazo máximo
para envio da carta de aceite é 23/09/16.

