
 

 

 

 

 Prezados participantes,  

 

É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao III Diverminas 

– Encontro sobre a Diversidade Linguística de Minas Gerais. Desde já 

agradecemos a todos que atenderam ao nosso convite de conferencistas, de 

membros de mesa-redonda, de coordenação dos simpósios bem como ao 

atendimento de nosso chamado para participação com apresentação de 

comunicações e também aos que se interessaram em participar como 

ouvintes. Agradecemos também por nos ajudar a construir o longo caminho 

que percorremos há sete meses na preparação desse encontro que, nesta 

edição, homenageia o colega e Prof. Marco Antônio de Oliveira. 

Em todas as salas, que estão equipadas com computador e data-show, 

haverá um monitor como apoio técnico para resolução de pequenos 

problemas.  Àqueles que queiram utilizar o notebook próprio, pedimos que 

estejam atentos à saída de vídeo do seu equipamento, pois a Comissão 

Organizadora não disponibilizará cabo conversor de HDMI para VGA.  

 Para que possamos cumprir de forma adequada nossos horários, 

solicitamos a todos os participantes que cheguem um pouco mais cedo à 

sala de apresentação para que seja possível disponibilizar o arquivo de 

apresentação.  A fim de evitarmos problemas com o material a ser projetado, 

sugerimos que o texto a ser apresentado esteja em formato pdf. Todos os 

coordenadores de simpósio serão orientados a não anteciparem as 

comunicações, caso haja alguma vaga em função de não comparecimento de 

algum participante. Isso porque outros participantes podem se programar 

para assistir a alguma comunicação e, havendo antecipações, isso implicará 

problemas com horários. 

Na página do evento, será disponibilizado o caderno completo dos 

resumos, uma vez que ele não será entregue impresso. Na bolsa, que será 



entregue no momento do credenciamento, serão disponibilizados: o caderno 

de programação, blocos de anotação, pasta, marcador de página, caneta e 

crachá, o qual solicitamos seja utilizado para melhor identificação dos 

Participantes. Além desses itens haverá também 5 (cinco) vales-lanche, no 

valor de 3,00 (três reais) cada um,  que poderão ser utilizados 01 na parte da 

manhã e 01 na parte da tarde,  na Cantina da FALE/UFMG, durante os três 

dias do evento. 

Os certificados serão disponibilizados em, aproximadamente, 3 (três) 

semanas, após encerramento do evento, no site do Diverminas: 

http://www.letras.ufmg.br/diverminas3/ 

Por último, conforme consta da Programação, na quinta-feira, dia 

09/11, às 19h00, realizaremos uma assembleia para discutirmos os 

seguintes assuntos: avaliação do evento, escolha da sede do IV Diverminas e 

criação de uma Associação de Estudos Linguísticos de Minas Gerais, e todos 

estão convidados a participar dessa assembleia. 

Desejamos a todos uma feliz viagem, um excelente evento e uma ótima 

estada em nossa cidade.  

 

Comissão Organizadora do 

III Diverminas – Encontro sobre a Diversidade Linguística de Minas Gerais. 

 


