
 

 

2ª CIRCULAR 

 

A Comissão Organizadora do III Encontro sobre a diversidade linguística em Minas Gerais (III DIVERMINAS) 

comunica que foi prorrogado, até 15/08/2017, o prazo para submissão de trabalhos para o evento e convida 

todos os professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e de graduação que desenvolvam 

pesquisas linguísticas relacionadas ao estado de Minas Gerais a inscreverem seus trabalhos e a participarem. 

A programação do III Diverminas contará com conferências, mesas redondas e sessões de comunicações em 

simpósios temáticos. Informamos abaixo a relação dos pesquisadores das conferências e mesas, bem como 

daqueles que coordenarão os simpósios temáticos. Também seguem as informações referentes à submissão 

de trabalho e às modalidades de participação no evento. Mais informações estão disponíveis no site: 

www.letras.ufmg.br/diverminas3. No Facebook, acesse: https://www.facebook.com/diverminas/.  

 
Pesquisadores convidados para conferências e mesas 

 
Conferência de abertura 
Marco Antônio de Oliveira (PUC-MG) 
  
Mesa I – Estudos lexicais 
Moderador: Eduardo Tadeu Roque Amaral (UFMG) 

• Aparecida Negri Isquerdo (UFMS) 
• Clotilde de A. Azevedo Murakawa (UNESP)  
• Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (UFMG) 

 
Mesa II – Criação de banco de dados para estudos diacrônicos 
Moderadora: Ana Paula Rocha (UFOP) 

• Mário Eduardo Viaro (USP)  
• Soélis Teixeira do Prado Mendes (UFOP)  
• Sueli Maria Coelho (UFMG) 

 
Mesa III – Perspectivas da variação linguística 
Moderadora: Evelyne Dogliani Madureira (UFMG) 

• José Sueli Magalhães (UFU) 
• Maria do Carmo Viegas (UFMG)  
• Raquel Márcia Fontes Martins (UFLA) 

 
Mesa IV – Outras manifestações linguísticas 
Moderadora: Thaïs Cristófaro Silva (UFMG) 

• Maria Antonieta Amarante de M. Cohen (UFMG) 
• Maria Auxiliadora Fonseca Leal (UFMG) 
• Maria do Socorro Vieira Coelho (UNIMONTES) 

  
Conferência de encerramento 
Hildo Honório do Couto (UnB) 

http://www.letras.ufmg.br/diverminas3
https://www.facebook.com/diverminas/


Relação dos simpósios temáticos 

 

Simpósio Temático 1: Fonética e fonologia 
Coordenadores:  
Maria do Carmo Viegas - UFMG (mariadocarmo.viegas@gmail.com) 
Maria Mendes Cantoni - UFMG (mmcantoni@gmail.com) 
  
Simpósio Temático 2: Morfossintaxe 
Coordenadores:  
Eunice Maria das Dores Nicolau - UFMG (eunicenicolau@gmail.com) 
Sueli Maria Coelho - UFMG (su.coelho@uol.com.br) 
  
Simpósio Temático 3: Sociolinguística e dialetologia 
Coordenadores:  
Clézio Roberto Gonçalves - UFOP (cleziorob@gmail.com) 
Ros’elles Magalhães Felício - Unimontes (rosmfelicio@bol.com.br) 
  
Simpósio Temático 4: Linguística histórica 
Coordenadores:  
Soélis Teixeira do Prado Mendes - UFOP (soelisufop@gmail.com) 
Maria Auxiliadora da Fonseca Leal - UFMG (dorale230@gmail.com) 
  
Simpósio Temático 5: Estudos lexicais 
Coordenadores:  
Eduardo Tadeu Roque Amaral - UFMG (eduamaralbh@ufmg.br) 
Lucia Monteiro de Barros Fulgêncio - UFMG (luciafulgencio@hotmail.com) 
  
Simpósio Temático 6: Memórias discursivas de Minas 
Coordenadores:  
William Augusto Menezes - UFOP (williamenezes@ichs.ufop.br) 
Antônio Augusto Moreira de Faria - UFMG (aamf@ufmg.br) 
  
Simpósio Temático 7: Variação linguística e ensino 
Coordenadores:  
Daniela Mara Lima Oliveira - UFMG (daniolive@yahoo.com) 
Maria do Socorro Vieira Coelho - UNIMONTES (soccoelho@gmail.com) 
 

 

Modalidades de participação 

 

A-  Apresentação de comunicação em simpósio temático 

1. Serão aceitas inscrições de pesquisadores (professores, estudantes de pós-graduação e, também, 

estudantes de graduação em coautoria com o orientador) que desenvolvam estudos teórico-descritivos sobre 

a região e/ou sobre a fala de Minas Gerais, seja no seu sentido estrito – a diversidade da língua portuguesa 

contemporânea ou pretérita, oral ou escrita –, seja em seu sentido lato – outras presenças linguísticas que 

não da língua portuguesa. 

2. Cada participante poderá apresentar até dois trabalhos, incluindo a coautoria. 



3. No caso de inscrição de um trabalho em coautoria, cada coautor deverá inscrever-se individualmente no 

evento (será emitido certificado de apresentação somente para quem tiver feito a inscrição e comparecido na 

sessão de apresentação de trabalhos). 

4. Para se inscrever com apresentação de trabalho, é necessário encaminhar, até 15/08/2017, os resumos 

diretamente para os e-mails dos coordenadores dos simpósios temáticos,  a quem caberá avaliá-los, selecioná-

los e estabelecer o cronograma de apresentações. 

B- Ouvinte 

1. Serão aceitas inscrições de ouvintes sem apresentação de trabalho. Professores, pesquisadores, estudantes 

de pós-graduação e estudantes de graduação poderão se inscrever nessa modalidade. 

 

Normas para submissão de resumos 

Os resumos a serem submetidos ao III Encontro sobre a Diversidade Linguística em Minas Gerais devem 

obedecer às seguintes normas: 

1. Cada resumo deverá conter de 300 a 500 palavras; ser redigido em 1 página A4; incluir 4 palavras-chave, 

com suas iniciais em letra maiúscula e separadas por ponto; apresentar o máximo de 5 referências. 

2. As referências deverão ser dispostas em ordem alfabética, sem numeração e seguindo a NBR 6023. 

3. No resumo submetido à avaliação, deverão constar, obrigatoriamente: objetivo geral; o marco teórico que 

sustentou o estudo (principais conceitos, fundamentos); a descrição básica da metodologia; apresentação e 

discussão dos principais resultados, parciais ou finais. 

4. A formatação do resumo deverá ser em letra tipo Times New Roman, tamanho 12 pt, espaço simples, com 

2,5 cm de margem nos quatro lados da página e espaçamento simples entre linhas. 

5. O título deve estar centralizado em negrito na primeira linha, apenas com a primeira letra em maiúscula. 

6. Após o título, inserir o nome do GT escolhido (centralizado, negrito). 

7. Após o nome do GT, o(s) nome(s) do(s) autor(es) (ou coautores) deverá(ão) estar alinhado(s) à direita; em 

nota de rodapé, indicar formação acadêmica e a vinculação institucional e email do(s) autor(es) (ou coautores). 

 

Valores e prazos 

 

1. As inscrições estarão abertas em prazos diferentes para cada uma das duas modalidades de participação. 

Os participantes devem se atentar para os prazos da modalidade em que desejam se inscrever, conforme o 

quadro abaixo: 

Modalidade Prazo 

Comunicação em simpósio temático 22 de maio a 15 de agosto de 2017 

Ouvintes 22 de maio a 8 de novembro de 2017 

 

2. As taxas de inscrição variam conforme o período em que o participante efetuar o pagamento. Os prazos e 

valores abaixo referem-se à data de efetivação do pagamento, independentemente da data de envio da 

proposta de trabalho: 

 



Tipo de inscrição Categoria Até 20/09/17 Até 05/10/17 

 
 

Com apresentação 
de trabalho 

Professores mestres e 
doutores 

R$ 120,00 R$ 150,00 
 

Estudantes de pós-
graduação 

R$ 80,00 R$ 100,00 
 

Alunos de graduação e 
bolsistas de iniciação 

científica 
 

R$ 50,00 R$ 70,00 
 

 

Tipo de inscrição Categoria Até 20/09/17 Até 05/10/17 

 
Sem apresentação 

de trabalho 

Ouvintes R$15,00 R$ 25,00 
 

Observação: o valor da inscrição de ouvintes no dia do evento, na 
Secretaria do III Encontro, será de R$ 40,00. 
 

 

3. A carta de aceite será enviada até 15 de setembro de 2017. 

4. Após receber a carta de aceite, deverá ser efetuado o pagamento da inscrição. 

5. O pagamento deverá ser feito por meio de transferência bancária identificada para a seguinte conta: 

BANCO DO BRASIL (001) 

Favorecido: Maria Antonieta A. M. Cohen/Eunice Nicolau 

Agência: 8619-3 

Conta Corrente: 6009-7 

6. Após a realização do pagamento, o comprovante de pagamento identificado (nome do participante) deverá 

ser anexado no Formulário de Inscrição disponível na página do evento. 

7. O prazo final para pagamento com apresentação de trabalho é 5 de outubro de 2017. 

8. O trabalho só será incluído na programação do evento após a comprovação do pagamento da taxa de 

inscrição. 

 

Comissão organizadora 

Profa. Dra. Maria Antonieta Amarante de Mendonça Cohen (presidente) - FALE/UFMG 

Prof. Dr. Eduardo Tadeu Roque Amaral – FALE/UFMG 

Profa. Dra. Eunice Maria das Dores Nicolau – FALE/UFMG 

Profa. Dra. Maria Auxiliadora da Fonseca Leal - FALE/UFMG 

Profa. Dra. Maria do Carmo Viegas - FALE/UFMG 

Profa. Dra. Maria do Socorro Vieira Coelho - UNIMONTES 

Profa. Dra. Soélis do Prado Mendes - ICHS/UFOP 

Profa. Dra. Sueli Maria Coelho - FALE – UFMG 


