
 

 

Universidade Federal de Uberlândia 
III Colóquio de Análise de Discurso Crítica e Linguística 
Sistêmico-Funcional 

02 e 03 de dezembro de 2021  

SEGUNDA CIRCULAR 

 
O Grupo de Pesquisa e Estudo em Análise de Discurso Crítica e 

Linguística Sistêmico-Funcional (GPE ADC&LSF), criado em 2009, no âmbito 

do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU), tem a honra de convidá-lo/a para o III CADC&LSF - Colóquio de 

Análise de Discurso Crítica e Linguística Sistêmico-Funcional, a ser 

realizado de forma online nos dias 2 e 3 de dezembro de 2021. 

O evento tem por finalidade compartilhar os conhecimentos 

construídos no âmbito do GPE ADC&LSF e promover a integração entre os 

membros do referido grupo e as comunidades interna e externa (nacional e 

internacional) à UFU.  

O colóquio será constituído de conferência de abertura, mesas-

redondas e apresentação de trabalhos em sessões de comunicações orais. 

O evento é destinado a discentes de cursos de graduação e de pós-

graduação de diversas instituições, a docentes da educação básica e do 

ensino superior, a pesquisadores/as e à comunidade em geral.  

As propostas de trabalhos para a apresentação nas sessões de 

comunicações orais serão restritas aos membros e ex-membros do grupo 

de pesquisa. Essas propostas deverão ser submetidas conforme o seguinte 

cronograma: 

Etapa Período/Data 

Submissão de trabalhos  01/ 09 a 10/10 

Divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação 30/10 

 



 

 

A submissão de resumos para apresentação em sessão de 

comunicação oral será feita por meio de preenchimento do formulário 

disponível no link a seguir: https://bit.ly/comunicaçãoCADCLSF . Os resumos 

deverão atender às seguintes normas: 

Proposta para apresentação em sessão de comunicação oral 

● O resumo deve conter o título do trabalho, o nome do autor/dos 
autores, a filiação institucional e e-mail. 

● O corpo do texto deve ser justificado, fonte Times New Roman, 
tamanho 12 e espaçamento simples. 

● O resumo deverá ter no mínimo 250 palavras e no máximo 400 
palavras. 

As línguas oficiais do III CADC&LSF são o português, o espanhol e o 

inglês. Tendo em vista o direito à acessibilidade e à inclusão, as 

apresentações de trabalhos poderão ser realizadas em LIBRAS, porém os 

resumos deverão ser submetidos em uma das três línguas oficiais do 

colóquio. 

 

Convidados/as confirmados/as: 

Profa. Dra. Izabel Magalhães (UnB) 

Profa. Dra. Débora de Carvalho Figueiredo (UFSC) 

Prof. Dr. Guilherme Veiga Rios (Inep/UnB) 

Profa. Dra. Maria Cecília de Lima (UFU) 

Profa. Dra. Flávia Motta de Paula Galvão (IFMS) 

Profa. Dra. Maria José Fernandes (SEE/MG) 

Profa. Dra. Valdete Aparecida Borges Andrade (UEMG) 

Profa. Ma. Conceição Maria Alves de Araújo Guisardi (SEE/DF e UFU) 

 

Comissão organizadora 

Dra. Maria Aparecida Resende Ottoni (UFU) 

Ma. Cíntia Aparecida de Sousa (UFU) 

Ma. Conceição Maria Alves de Araújo Guisardi (UFU) 

Ma. Layane Campos Soares (UFU) 

https://bit.ly/comunica%C3%A7%C3%A3oCADCLSF


 

 

Bianca Mara Guedes de Souza (UFU) 

Gislene Araújo Gabriel (UECE) 

Isabella Beatriz Peixoto (UFU) 

Laura Alejandra Guerrero Calderón (UFU) 

 
Mais informações no site do evento: 
https://www.adclsf.com.br/colóquio  
 
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: 
adc.ufu@gmail.com 
 
Siga-nos em nossas mídias sociais: 

 @gpeadclsf 

 GPE ADC&LSF 

 /gpeadclsf 

 
Parceiros: 

  

 

  
 

https://www.adclsf.com.br/col%C3%B3quio
mailto:adc.ufu@gmail.com
https://www.instagram.com/gpeadclsf/
https://www.youtube.com/channel/UCMU76ZWlbYADemRFBpaaviA
https://www.facebook.com/gpeadclsf

