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II CIEL – CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS EM LINGUAGEM  
 

IX – CICLO DE ESTUDOS EM LINGUAGEM   
24, 25 e 26 de outubro de 2017 

 
 

LINGUAGEM, IDENTIDADE E SUBJETIVIDADE: VERTIGEM DAS CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 

As disciplinas que constituem os estudos das Ciências Humanas ou Humanidades são 
conhecimentos organizados da produção criativa humana. O ponto comum entre estes estudos 
científicos é o interesse pelo desvendamento das complexidades do ser e da sociedade humana, 
tendo como foco ou objeto de estudo o pensamento e a produção de conhecimento sobre sua 
condição a partir de discursos e linguagens específicos. 
 
Este caráter múltiplo das Ciências Humanas envolve aspectos teóricos, críticos e práticos em 
ramos tais como linguística, gramática e filosofia; jornalismo, comunicação social e direito; além 
dos aspectos subjetivos quando entra-se no ramo da produção artística e cultural. Assim, esta 
edição do CIEL propõe a discussão e a reflexão a respeito do percurso e das transformações da 
Literatura, das línguas e das culturas em suas múltiplas inter-relações, assinalando o alto grau de 
importância das investigações científicas nas subáreas das Linguagens, das Identidades e das 
Subjetividades, as quais são constituintes essenciais das Ciências Humanas em todos os aspectos. 
 
Partindo desta perspectiva, convidamos os estudiosos da linguagem – linguistas, linguistas 
aplicados, estudiosos da literatura – e os pesquisadores das demais disciplinas das Ciências 
Humanas (filosofia, história, direito, antropologia cultural, ciência da religião, arqueologia, teoria 
da arte, cinema, dança, teoria musical, design, literatura, letras, filologia, entre outras) bem como 
pesquisadores que dialogam com estas disciplinas, como educadores e comunicólogos, para 
participar do II Congresso Internacional de Estudos em Linguagem e IX Ciclo de Estudos em 
Linguagem. Nosso objetivo, neste evento, é refletir sobre os estudos da Linguagem, da Identidade 
e da Subjetividade nas Ciências Humanas, assim como o lugar e as contribuições destas subáreas 
no cenário global e de globalização contemporâneo. 
 
Entende-se que, neste momento, é urgente e necessário aprofundar os debates sobre a 
linguagem/textos transversais reveladores das permanências e transformações individuais, sociais, 
culturais e políticas implicadas na relação local / global e nas distintas performances de 
identidades. Nesse sentido, o CIEL acolherá trabalhos científicos que discutam sobre 
linguagens/textos em relação com as bases epistemológicas e as perspectivas teóricas das Ciências 
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Humanas, incluindo neste rol, p. ex., o processo de globalização, os diálogos interculturais e as 
políticas sociais, culturais e de ensino, bem como o percurso histórico de permanências e 
transformações nestes campos de investigação, de modo revelar o pensamento crítico e teórico 
contemporâneo sobre configuração de produção artística, científica e cultural. 
 
Justificativa para esta proposta de reflexão, é o cenário mundial contemporâneo marcado por 
movimentos migratórios de causas variadas e a consequente redefinição dos valores e discursos 
éticos, morais, culturais e sociais; e por outro lado, num movimento, que se supõe contraditório, 
observa-se o questionamento da relevância das Ciências Humanas em ações governamentais, 
portanto políticas, em que são recorrentes os cortes ou redução de verbas para pesquisadores 
neste campo de investigação. A sensação de vertigem torna-se inevitável, tanto pela turbulência 
provocada pelas transformações e atravessamentos nos planos da Linguagem, da Identidade e da 
Subjetividade quanto pela esquizofrênica atitude de descrença e minimização das ciências 
Humanas. 
 
Sejam todos bem vindos! 
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REGULAMENTO 
 
 

I - Da comissão organizadora do evento 
A concepção e a organização de cada edição do evento ficarão a cargo de uma comissão 
organizadora constituída em reunião departamental. 
A comissão organizadora será constituída pelas seguintes subcomissões: 
 

 Coordenadora Geral: Prof. ª Dr.ª Eunice de Morais 
 
 Coordenadora adjunta: Prof.ª Dr.ª Marina Chiara Legroski  
 
 Tesouraria: Prof.ª Dr.ª Valeska Gracioso Carlos   

 Tesouraria adjunta: Prof. ª Dr.ª Silvana Oliveira  

 

COMISSÃO CIENTÍFICA – PARECERISTA 
 

1) Corpo docente interno (UEPG/ DEEL) 

 
Prof. Dr. Evanir Pavlovski       (evanir.pv@gmail.co) 
Prof. Dr. Diego Gomes do Vale    (diegouab@gmail.com) 
Prof.ª Dr. ª Rosana A. Harmuch     (rosanaharmuch@hotmail.com) 
Prof.ª Dr. ª Pascoalina Bailon    (pbosaleh@gmail.com) 
Prof.ª D.ª Letícia Fraga   (leticiafraga@gmail.com) 
Prof. Dr. Tiago H. Breuning   (thbreunig@gamil.com 
Prof.ª Dr.ª Déborah Sheidt.   (deborahsheidt@yahoo.com.br) 
Prof.ª Dr.ª Márcia Cristina do Carmo  (ma_crisca@yahoo.com.br) 
Prof.ª Dr.ª Ione Jovino da Silva  (ionejovino@gmail.com) 
Prof.ª Dr.ª Eunice de Morais   (nicemorais@gmail.com) 
Prof.ª Dr.ª Marina Legroski   (marinalegroski@gmal.com) 
 

1) Corpo docente externo nacional 
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Prof.ª Dr. ª Regina Halu (UFPR - Língua Inglesa )  (reghalu@gmail.com) 
Prof.ª Dr. ª Ana Lucia Silva Souza (UFBA)    (analusilvasouza@uol.com.br) 
Prof. Dr. Sérgio Baptista da Silva (UFRJ)   (serggioluiz@uol.com.br) 
Prof. Dr. Seung-Hwa Lee (UFMG)   (shleebr@gmail.com) 
Prof. Dr. Marcelo Sibaldo    (sibaldo@gmail.com) 
Prof.ª Dr. ª Andrea Knopfle     (deaknoepfle@gmail.com) 
Prof.ª Dr. ª Simone Petry      (petry.simone@gmail.com) 
Prof. Dr. Álvaro K. Fujihara     (alvaro.fujihara@gmail.com) 
Prof. Dr. Antônio Gubert     (antoniogubert@gmail.com) 
Prof. Dr. Rodrigo Acosta Pereira (UFSC/CCE/DLLV) (drigo_acosta@yahoo.com.br) 
Prof. Dr. Alessandro Beccari    (jbeccari1@yahoo.com.br) 
Prof. Dr. Maurício F. N. Benfatti    (mbenfatti@yahoo.com.br) 
Prof. Dr. Lisandro Mendes Souza    (mendesouza21@gmail.com) 
Prof.ª Dr. ª Mariana Bonat Trevisan   (mariana.bonat@gmail.com) 
Prof. Dr. Breno Ferreira     (breferreira@gmail.com) 
Prof.ª Dr. ª Maristela Carneiro    (maristelacarneiro86@gmail.com) 

 
2) Corpo docente externo internacional 
 

Prof.ª Dr. ª Cecília Luque (UNC – AR) (cecilialuque@gmail.com) 
Prof. Dr. Ercan Balci (Brown University - USA) 

 

 Monitoria: Centro Acadêmico de Letras (CALE) 

 Promoção Cultural: Dr. Fábio Augusto Steyer.  

 Infra-estrutura e cerimonial de abertura e encerramento: M. Mariza Tullio, M. Isabel V.  
Marson, Dr. ª Márcia e Dr.ª Ione Jovino da Silva, M. Lucan Moreno  

 Divulgação: Dr. Daniel de Oliveira Gomes, Dr. Fábio Augusto Steyer, M.ª Lucimar Braga 

 Editoras e Lançamento de livros: Prof. Dr. Sebastião Lourenço dos Santos 

II - Estrutura/Composição do Evento: 
 
O 9º  e 2º CIEL está estruturado por meio das seguintes atividades: 
 
1 – Mesa de abertura: composta por um palestrante convidado. A abertura apresenta o tema 
central do evento, bem como outras formalidades e cerimonial. 
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2 – Mesas-redondas: compostas por 3 professores (idealmente pelo menos um da casa) e um 
mediador. O evento contará com um máximo de 9 mesas, incluídas as de abertura e 
encerramento. 
 
3 – Simpósios: sessão composta por até 10 trabalhos, incluindo o trabalho do coordenador, 
organizados a partir de um tema comum proposto por um (ou dois) participante(s) na condição de 
coordenador(es) do simpósio. Ambos deverão inscrever seus trabalhos no simpósio. 

• Cada apresentação terá um tempo máximo de 15 minutos e 5 minutos para debates, os 
quais podem ser alocados ao final da sessão.  

• Os participantes dos simpósios devem ser pós-graduandos ou pós-graduados. Para o 
proponente coordenador do simpósio, a titulação mínima requerida é de mestre.  

• Cada proponente poderá inscrever apenas um simpósio (como proponente 1 ou 2), no qual 
deverá apresentar trabalho e poderá, ainda, apresentar trabalho em outro simpósio do 
CIEL.  

• O número mínimo para efetivação da inscrição do simpósio é de 5 trabalhos. 

• Não havendo número mínimo de trabalhos, os resumos serão encaminhados para 
avaliação na modalidade Sessão de Comunicação Individual.  

• Trabalhos aprovados, mas excedentes do número máximo Simpósio, também serão 
encaminhados para avaliação na modalidade Sessão de Comunicação Individual. 

• As propostas de Simpósio serão avaliadas pela Comissão Científica do evento. Os trabalhos 
enviados para essa Sessão serão avaliados, inicialmente pela Comissão Científica do 
evento, depois pelo coordenador da Sessão.  

4 - Sessão de Comunicação Individual 1 (pós-graduandos e pós-graduados):  

• É uma sessão de comunicação aberta, para trabalhos cujo tema não se encaixam nos 
simpósios e/ou para trabalhos excedentes nos simpósios e/ou para trabalhos 
encaminhados originalmente para simpósios que não puderam ser aprovados por falta de 
número mínimo de participantes.  

• Os participantes da Sessão de Comunicação Individual devem ser pós-graduandos e/ou 
pós-graduados. Cada apresentação terá um tempo máximo de 15 minutos e 5 minutos 
para debates, os quais podem ser alocados ao final da sessão. 

• Os trabalhos enviados para essa Sessão serão avaliados pela Comissão Científica do 
evento e poderão ser de, no máximo, dupla autoria (autor e co-autor). 

5- Sessão de Comunicação Individual 2 (graduandos e graduados): é uma sessão de apresentação 
oral para reunião de trabalhos agrupados pela comissão científica com base em afinidade 
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temática, que apresentem resultados parciais ou finais de projeto de pesquisa, extensão ou 
ensino. 
 

• No CIEL, esta sessão está dedicada a graduandos e graduados. É obrigatório que esses 
trabalhos tenham indicação de orientador/a.  
 

• Cada sessão terá um/a debatedor/a (professor/a pesquisador/a ou mestrando/a 
convidado/a que tenha pesquisa na temática).  
 

• A apresentação de cada trabalho terá duração máxima de 15 minutos. A organização do 
debate ficará a cargo do/a debatedor/a convidado/a. 
 

• Cada sessão deverá ser composta por no máximo 4 (quatro) trabalhos. 

• Cada sessão se realizará no tempo máximo de 2 (duas) horas, devendo o debatedor dividir 
o tempo entre apresentação e debate dos trabalhos. 

• Os trabalhos enviados para essa Sessão serão avaliados pela Comissão Científica do 
evento e poderão ser de, no máximo, dupla autoria (autor e co-autor). 

 
6 - Lançamentos de livros: 
 

• Será organizado por membros da equipe organizadora do evento e deverão disponibilizar 
aos participantes inscritos no CIEL 2017 a promoção e venda de livros em lançamento nos 
dois últimos anos.  
 

• Os organizadores responsáveis deverão disponibilizar uma ficha de inscrição aos 
interessados e informá-los sobre datas, horários e locais da realização dos lançamentos. 

• Somente os lançamentos inscritos e aceitos terão espaço e horário reservados.  
 

• Não serão autorizados os pedidos ou inscrições de última hora. 
 

• O autor e a Editora são responsáveis pela organização do espaço concedido, bem como 
pela arrecadação de valores referentes à venda de exemplares. 

 
• O evento não se responsabiliza por danos materiais ou financeiros que possam ocorrer 

durante o evento. 
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7-  Atividade artística e cultural:  
 

• A organização e alocação das atividades culturais do CIEL 2017 será de responsabilidade e 
mérito daqueles que nelas se envolverem. 

• O CIEL 2017 disponibilizara horário e local para as atividades durante o evento. 
• Será de responsabilidade dos promotores da atividade os materiais que por ventura 

necessitem. 
• As atividades não serão remuneradas. 
• A atividade cultural deverá ser de caráter voluntário, constituindo parceria entre a 

realização do evento e os envolvidos na respectiva atividade. 
• Todos os inscritos no evento poderão participar nas atividades culturais.  

 
 

III – Modalidades de participação (inscrição) 
 
Os congressistas do CIEL podem participar por meio das seguintes modalidades:  
 

(a) Participação com apresentação de trabalho;  
(b) Participação sem apresentação de trabalho (ouvinte).  

 
a. Com apresentação de trabalho:  
 

1. Comunicação em Simpósio - Para coordenar um simpósio, o proponente deve ter título de 
Mestre. Os demais integrantes podem ser pós-graduandos e/ou pós-graduados (doutores, 
doutorandos, mestres ou mestrandos).  

 
2. Sessão de Comunicação Individual 1 – O proponente deve ser pós-graduando ou pós-

graduado (mestrando, mestre, doutorando ou doutor);  
 
3. Sessão de Comunicação Individual 2 – o proponente deve ser graduando ou graduado.  

 

• O participante do evento poderá se inscrever com até 2 trabalhos, independentemente de 
ser autor ou coautor.  

• O coordenador de simpósio também deverá apresentar trabalho na sessão da qual é 
proponente.  

 
(b) sem apresentação de trabalho (ouvinte): participação sem apresentação de trabalho nas 
atividades oferecidas durante o evento. Não há exigência quanto à titulação.  
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IV - Das inscrições: 
 
As inscrições no IX CIEL e II CIEL serão efetuadas, exclusivamente online, por meio do site do 
evento. 
 
Os participantes que necessitarem de declaração de presença durante os dias do evento deverão 
solicitar no ato de confirmação de participação ou retirada do material do participante. 

Inscrição nas seguintes modalidades: 

a) Simpósios: coordenador(es) e participantes devem ser pós-graduandos e/ou pós-graduados; 
apenas para coordenador de simpósio, a titulação mínima exigida é de Mestre).  

b) Sessão de Comunicação Individual 1 (para pós-graduandos e pós-graduados). 

c) Sessão de Comunicação Individual 2 (para graduandos e graduados). 

V - Das datas e valores: 
 
- Início das inscrições: 10/03/2017 
- Inscrição de Propostas de Simpósios: de 10/03 – 10/04/2017 
- Avaliação das propostas e aceite dos simpósios pela comissão científica: de 10/03/2017 a 
15/04/2017 
- Inscrição de Participantes em Simpósios: de 10/05 a 10/06/17 
- Aceite pela comissão científica do CIEL 2017: de 11/06 a 15/06/2017 
- Aceite pelo coordenador do Simpósio: de 17/06/17 a 25/06/2017 
- Inscrição de Participantes em Sessão de Comunicação Individual 1: de 10/05/17 a 10/06/17 
(prever remanejamento feito pela comissão científica de trabalhos excedentes dos simpósios) 
- Inscrição de Participantes em Sessão de Comunicação Individual 2: de 10/05/2017 a 10/06/2017 
- Aceite, pela comissão científica, das sessões de comunicação 1 e 2: de 11/06 a 15/06/2017 
- Participação sem comunicação: 20/10/17 
- Envio dos textos completos para os anais até dia 25/08/17.  
- Caso o participante precise corrigir ou alterar o texto a ser publicado, por opção própria ou por 
solicitação da comissão científica do evento, o mesmo terá até o dia 10/10/2017 para confirmar a 
publicação do texto completo. 
 
 
- A publicação do Anais do IX e II CIEL UEPG deverá ocorrer em até dois meses após a data final de 
envio dos textos corrigidos, no site do evento, em versão exclusivamente digital. 
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O valor das inscrições: 
 
Participação como proponente e coordenador de simpósio: R$120,00 
(No caso de dupla coordenação no simpósio, cada coordenador pagará R$120,00 e poderá 
realizar mais uma inscrição de trabalho em outro simpósio). 
 
Participação com apresentação de trabalho em simpósio ou comunicação individual I  
Professores (mestres ou doutores) e/ou pesquisadores (mestrandos e doutorandos)   R$120,00 
 
Participação com apresentação de trabalho em comunicação individual II 
 
Estudantes de graduação ou graduados    R$60,00  
 
Participação sem apresentação de trabalho  
Professores (mestres e doutores) e/ou pesquisadores (mestrandos e doutorandos)  R$60,00 
Estudantes de graduação e graduados  R$35,00 
 
Importante:   

• O valor da inscrição é cobrado uma única vez, no ato da inscrição no evento. 

• Para participantes com apresentação de trabalho, a inscrição será efetivada após o 
recebimento do aceite.  

• A participação por meio de dois trabalhos não implica ônus financeiro ao participante. 
 
 

VI – Da Avaliação dos trabalhos 
 
Os trabalhos submetidos ao CIEL serão avaliados pela Comissão Científica (interna e externa) deste 
evento.  
Os trabalhos inscritos em simpósios passarão pela avaliação da comissão científica (interna e 
externa) e posteriormente, em caso de aprovação por essa comissão, passarão pela avaliação do 
coordenador do simpósio.  
Os trabalhos aprovados pela comissão científica, mas que excederem o número máximo do 
simpósio, serão realocados nas sessões de comunicação individual 1, pela própria comissão 
científica. 
 
 
1 – Das normas de apresentação  
 
 
a. Normas para apresentação de resumos dos trabalhos  
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*Utilize o item “arquivo”, disponível no final do formulário de inscrição do site do evento, para 
fazer upload de seu resumo.  
* Não serão aceitos resumos editados em desacordo com as normas aqui descritas. 
* Os resumos dos trabalhos inscritos deverão conter entre 180 e 200 palavras e de 3 a 5 palavras-
chave. 
* Os resumos das propostas de simpósios deverão conter entre 300 e 500 palavras 
* Nos resumos, devem estar explicitados a Fundamentação Teórica e os Objetivos do trabalho.  
* Usar espaçamento simples, sem recuo de parágrafo, letra Times New Roman, tamanho 11. 
* Não usar notas de rodapé, nem referências ao final (se indispensável, citar no texto do resumo). 
* Os resumos serão publicados no site do evento, em caderno específico, com ISSN. 
 
b. Normas para encaminhamento de texto para publicação 
 
* Serão publicados apenas os textos efetivamente apresentados no CIEL e avaliados pela 
comissão científica do evento e que sejam encaminhados até 25/08, conforme a regulamentação.  
* Os textos que por ventura necessitem de revisão, indicada pela comissão científica ou por 
solicitação do autor, terão o prazo até do dia 10/10/2017 para reenvio ou substituição do arquivo 
no site do evento.. 
* Os artigos devem obedecer às normas aqui disponibilizadas. 
* Os textos deverão ser enviados por meio do site do evento, mediante login e senha. 
* Os textos serão publicados no site do evento, com ISSN, após o processo de aceite e editoração 
dos textos. 
* Formato do arquivo: Microsoft Word versão 95 ou superior.  
* Configuração da página: tamanho A4, sendo todas as margens com 3 cm e justificadas. 
* Limite de páginas: no mínimo oito e no máximo doze. 
* Fonte: Times News Roman, corpo 12.  
* Espaçamento: 1,5. Simples apenas para as citações. 
* Citações: recuo de 1 cm, à esquerda, em relação ao corpo do texto; fonte: Times News Roman, 
corpo 11. 
* Apresentar o trabalho na seguinte sequência: título, nome(s) do(s) autor (es), indicação de 
coautoria, se houver; texto; notas e referências bibliográficas; anexos e/ou apêndices. 
* Título centralizado, em maiúsculas, sem negrito ou grifo, na primeira linha da primeira página.  
* Subtítulos (se houver) sem adentramento, sem negrito ou grifo, numerados com algarismos 
arábicos (0. Introdução); apenas a primeira letra de cada subtítulo deve ser maiúscula. O(s) 
nome(s) do(s) autor(es), assim como do(s) coautor(es), deve(m) estar duas linhas abaixo do título, 
alinhado(s) à esquerda, seguido(s) da(s) respectiva(s) titulação(ões) (graduando, graduado, 
especialista, mestre ou doutor) e da sigla da instituição de filiação, se houver. Exemplo:  
  
                Maria da Silva (doutora) - UNICENTRO 
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* As referências devem vir duas linhas abaixo do final do texto, em corpo 12, ordem alfabética, 
sem numeração, sem adentramento, espaçamento simples, apresentadas de acordo com as 
normas da ABNT, conforme exemplos a seguir; 
Se obra no todo: 
  
PENNA, Cornélio. A menina morta. Rio de Janeiro: Artium, 1997. 
  
Se parte de obra: 
  
LIMA, Luiz Costa. Ficção: As linguagens do modernismo. In: ÁVILA, Affonso. O modernismo. São 
Paulo: Perspectiva, 1975. p. 69-86. 
  
Se artigo periódico: 
  
MIRANDA, Wander Melo. A menina morta: a cena muda. O eixo e a roda, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, 
p. 69-77, 1983. 
  
 
Se texto da Internet: 
  
ZILLY, Berthold. A barbárie: antítese ou elemento da civilização? Do Facundo de Sarmiento a Os 
sertões de Euclídes da Cunha. Gramsci e o Brasil. 2001. Disponível em: < 
http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv175.htm>. Acesso em: 20 out. 2001, 16h30. 
  
* A citação de autores, incluída no trabalho, deve seguir o sistema autor/data, podendo 
apresentar a indicação da página, por exemplo, (Lima, 1976) ou (Lima, 1976, p. 57).  
  
* As remissões para notas de conteúdo deverão ser feitas por números, na entrelinha superior. 
  
* Anexos ou apêndices serão incluídos somente quando imprescindíveis à compreensão do texto. 
 
* A revisão dos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores. 
 
 

VII – Da certificação 
  
Os certificados do II CIEL-Internacional 2017 e IX CIEL-2017 serão confeccionados e 
disponibilizados exclusivamente pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais – PROEX, da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv175.htm
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Os inscritos na modalidade ouvinte e com apresentação de trabalho poderão retirar seus 
certificados diretamente no site da PROEX (https://sistemas.uepg.br/desenvolvimento/pro-
reitorias/proex/siaex/public/). 
 
 

VIII – Dos casos omissos 
 
Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela coordenação geral e pela comissão 
científica do II CIEL-Internacional 2017 e IX CIEL-2017. 
 
 

Ponta Grossa-PR, 03 de março de 2017. 
 
Coordenação geral do II CIEL-Internacional 2017 e IX CIEL-2017 
Prof.ª Dr. ª Eunice de Morais  
Prof. ª Dr. ª Marina Chiara Legroski 
UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa / DEEL – Departamento de Estudos da Linguagem 

https://sistemas.uepg.br/desenvolvimento/pro-reitorias/proex/siaex/public/
https://sistemas.uepg.br/desenvolvimento/pro-reitorias/proex/siaex/public/

