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CHAMADA DE TRABALHOS E DE OUVINTES

IV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE RETÓRICA: 
RETÓRICA E ALTERIDADE1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ – CURITIBA - 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2016

Caros e caras colegas.

Temos  a  satisfação  de  convidá-los  a  participar  como  expositores  e

ouvintes do IV Congresso de nossa SBR. Abaixo, as respectivas instruções.

Em breve, disponibilizaremos nosso blog sobre o evento. Por enquanto,

dispomos  de  página  específica  no  Facebook:  https://www.facebook.com/Iv-Congresso-Da-

Sociedade-Brasileira-De-Ret%C3%B3rica-605689079579660/?fref=ts.  Dúvidas  devem  ser

encaminhadas para cbretorica2016@gmail.com  .

Não  deixe  de  acompanhar  nossas  notícias  em:

https://www.facebook.com/sbretorica?ref=aymt_homepage_panel  .

Saudações!

Os organizadores

1 Arte de Dionatha Moreira.

https://www.facebook.com/sbretorica?ref=aymt_homepage_panel
mailto:cbretorica2016@gmail.com
https://www.facebook.com/Iv-Congresso-Da-Sociedade-Brasileira-De-Ret%C3%B3rica-605689079579660/?fref=ts
https://www.facebook.com/Iv-Congresso-Da-Sociedade-Brasileira-De-Ret%C3%B3rica-605689079579660/?fref=ts
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INSCRIÇÃO DE COMUNICAÇÕES

Linhas de Pesquisa para inscrição de trabalhos: 

.Retórica e Educação

.Retórica e Direito

.Retórica e História

.Retórica e Música

.Retórica e Filosofia

.Retórica e Literatura

.Retórica e Artes Visuais

.Retórica e Análise do Discurso

.História da Retórica

Modalidades de trabalhos:

. Comunicações Livres

. Comunicações Coordenadas: no máximo quatro(04) trabalhos

PERÍODO PARA PROPOSIÇÃO DE COMUNICAÇÕES: DE 05 DE JULHO A
08 DE SETEMBRO.

Valores para inscrições de trabalhos:

.Mantendo  a  prática  de  eventos  anteriores,  associados  em dia  com a
anuidade não pagam inscrição para apresentarem trabalhos. O valor da
anuidade para este ano foi mantido sem alteração em relação a 2015, ou
seja: R$ 214,00.

.Associados com anuidades em atraso   devem quitar a anuidade de 2015 e
de 2016.

.Não associados que desejem apresentar trabalho devem se associar e
pagar R$ 100,00 como taxa de associação. 

Dados para pagamento:

.Banco do Brasil, 

.Agência 3610-2, 
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. Conta corrente 52800-5

.CNPJ  14.904.315/0001-78,  em  nome  da  Sociedade  Brasileira  de
Retórica

Procedimentos para envio de propostas de COMUNICAÇÕES:

.Enviar  mensagem  com  os  seguintes  dados  ,  para  o  email
cbretorica2016@gmail.com  :

. Assunto: 

. “Proposta de Comunicação Coordenada” 

ou 

.“Proposta de Comunicação Livre”

. No corpo da mensagem de propostas de COMUNICAÇÃO LIVRE:

.nome completo do comunicador

.número de RG e CPF do comunicador

. endereço para correspondência do comunicador

. título do trabalho do comunicador

. Linha de Pesquisa do trabalho

. resumos do trabalho com até 200 palavras.

.  No  corpo  da  mensagem  de  propostas  de  Comunicação
Coordenada:

. resumo da proposta com até 400 palavras

.nomes completos dos comunicadores

.números de RG e CPF dos comunicadores

. endereços para correspondência dos comunicadores

. títulos do trabalhos dos comunicadores

. Linha de Pesquisa da proposta

. resumos dos trabalhos dos comunicadores com até 200 palavras.

mailto:cbretorica2016@gmail.com
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. Em anexo a cada mensagem propositora:

.os comprovantes dos pagamentos dos devidos valores.

INSCRIÇÃO DE OUVINTES

Valores para inscrições de ouvintes:

 Mantendo  a  prática  de  eventos  anteriores,  associados  em dia  com a
anuidade não pagam para participarem como ouvintes.

.Associados com anuidades em atraso   devem quitar a anuidade de 2015 e
de 2016.

Ouvintes não associados  2  :

.Professores  das  redes  estadual  e  municipal:  R$  15,00  (anexar
comprovante da condição de professor)

.Estudantes  de  graduação  ou  ensino  médio:  R$  10,00  (anexar  no
email .comprovante de que é estudante).

.Ouvintes em geral: R$ 50,00

Dados para pagamento:

.Banco do Brasil, 

.Agência 3610-2, 

. Conta corrente 52800-5

.CNPJ  14.904.315/0001-78,  em  nome  da  Sociedade  Brasileira  de
Retórica

Procedimentos para inscrição de ouvintes

.Enviar  mensagem  com  os  seguintes  dados  para  o
email  cbretorica2016@gmail.com  :

. Assunto: “Inscrição de Ouvinte”

2 Não receberão o Caderno de Resumos, que deverá ser consultado pela internet; não terão
direito  a  promoções  do  Congresso,  assim  como  não  receberão  brindes  exclusivos  dos
associados.

mailto:emailcbretorica2016@gmail.com
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. No corpo da mensagem:

.nome completo

.número do RG e CPF

. endereço para correspondência

.  condição:  associado,  professor,  aluno  de  graduação,  ouvinte  não
associado

. Em anexo:

.o comprovante do(s) pagamento(s) do(s) devido(s) valor(es)

.  cópia  do  comprovante  da  respectiva  situação,  se  professor  ou
graduando ou aluno do ensino médio.

*


