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A Comissão Organizadora do IX Simpósio Artístico-Literário de Castanhal 

(SALIC) & do VII Colóquio de Linguística de Castanhal (COLIC) tem o prazer de 

convidar a comunidade científica à proposição de Simpósios Temáticos. 

Os Simpósios Temáticos destinam-se à apresentação, socialização e discussão de 

pesquisas concluídas e de pesquisas em andamento, com o intuito de reunir pesquisadores 

– docentes, discentes de Graduação e de Pós-Graduação – cujas investigações sejam 

relevantes nos eixos temáticos contemplados nos eventos: 

 

1. Análise do discurso;  

2. Descrição e análise de línguas orais e visuais (fonética e fonologia; 

morfologia e/ou morfossintaxe; sintaxe; semântica e pragmática);  

3. Ensino e aprendizagem de línguas; 

4. Estudos dialógicos da linguagem; 

5. Estudos lexicais em perspectiva: lexicologia, lexicografia, terminologia, 

fraseologia, onomástica;  

6. Formação de professores; 

7. Letramentos e multiletramentos; 

8. Linguagem e Educação; 

9. Línguas indígenas, língua de sinais e políticas linguísticas; 

10. Literatura de expressão amazônica; 

11. Literatura e ensino-aprendizagem; 

12. Literatura e Estudos Culturais;  

13. Literatura e outras artes;  

14. Literatura e política; 

15. Literatura e tradução;  

16. Literatura infanto-juvenil;  

17. Literatura, circulação e recepção; 

18. Literatura, Libras e Cultura Surda; 

19. Literatura, memória e identidade;  

20. Literaturas africanas e indígenas;  

21. Variação e ensino;  

22. Variação e mudanças linguísticas. 

 



A proposta de Simpósio deverá ser feita por dois pesquisadores doutores, sendo 

ao menos um deles vinculado à Instituição de Ensino Superior (IES). Os proponentes 

exercerão a função de Coordenação de Simpósio e terão, entre suas atribuições, a 

incumbência de avaliar e selecionar os trabalhos recebidos, garantindo ampla e 

democrática participação no Simpósio, além de proporcionar o tempo necessário para as 

apresentações e discussões dos trabalhos. 

Em cada Simpósio, serão aceitas no máximo até 12 propostas, sendo que, para 

o Simpósio ser efetivado, deverá ter, no mínimo, 06 trabalhos inscritos. Cada autor do 

trabalho inscrito terá até 15 minutos para exposição de sua pesquisa.  

 

Condições para proponentes de Simpósios Temáticos: 

• ter titulação de Doutor com produção científica na área; 

• ao menos um dos proponentes ser vinculado a uma IES; 

• observar os Eixos Temáticos apresentados pela Comissão Organizadora. 

Formato das propostas de Simpósio: 

• título do Simpósio; 

• resumo, com justificativa da relevância e pertinência da proposta do Simpósio 

(limite mínimo de 200 palavras e máximo de 300 palavras); 

• nome(s) dos coordenadores, titulação, vínculo institucional; 

• telefone e e-mail para contato. 

Submissão de Simpósio:  

• Período: 12/9/2022 a 23/9/2022 

• Enviar resumo para o e-mail: salic.colic2022@gmail.com 

• Após aceite da proposta, inscrever-se como proponente de Simpósio no site: 

https://sitesaliccolic.wixsite.com/salic-colic-oficial 

 

Coordenação geral  

Prof.ª. Dr.ª Márcia Cristina Greco Ohuschi 

Prof.ª Dr.ª Íris Barbosa 

Faculdade de Letras do Campus de Castanhal 
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