
 
 

 
                  

                                
CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

(2ª circular) 

VI ENCONTRO INTERNACIONAL DO INTERACIONISMO SOCIODISCURSIVO  

Linguagem e desenvolvimento humano e profissional: desafios e perspectivas 

NOVIDADES: Possibilidade de submissão  de comunicações para alunos de 
graduação 

Prazo de submissão até 07 de janeiro de 2019 

Com prazer, retomamos a comunicação sobre o VI Encontro do Interacionismo Sociodiscursivo 
(ISD), que acontecerá no período de 3 a 5 de julho de 2019, na UNISINOS - Porto Alegre, agora 
com site (http://www.unisinos.br/eventos/vi-encontro-internacional-do-interacionismo-
sociodiscursivo-ex124032-00001) e evento em rede social 
(https://www.facebook.com/events/526704997753638/). A pedido, trazemos a possibilidade de 
inscrição de trabalho(s) de alunos(as) de curso de graduação ou graduados(as), em 
coautoria do professor(a) orientador(a) do trabalho, nas sessões de comunicações 
individuais. 

Retomamos, nesta 2ª circular, algumas das principais informações sobre o evento e apresentamos 
orientações que poderão ajudar na etapa de submissão de propostas. Esclarecemos que a inscrição 
no VI Encontro do ISD se dá em duas etapas: a primeira consiste na submissão de proposta de 
trabalho pelo site https://eventos.asav.org.br/event/viisd/site; a segunda, em fevereiro de 2019, 
consistirá da inscrição no evento após a avaliação das propostas de trabalho pela Comissão 
Científica do VI Encontro Internacional do ISD. Sobre essa segunda etapa, mais informações serão 
divulgadas em uma próxima circular.  

Eixos Temáticos 

Os seguintes eixos temáticos acolherão as propostas de trabalhos no VI Encontro Internacional do 
ISD: 

a) questões teóricas e metodológicas do ISD sobre linguagem e desenvolvimento e relações com 
outros aportes teóricos: diálogos inter/trans/disciplinares; 

b) estudos de linguagem: instrumentos de análise e estudo de gêneros, textos, discursos, na 
perspectiva do ISD; 

c) dinâmica(s) das práticas profissionais e desenvolvimento humano: atividades didáticas, 
atividades de trabalho, atividades profissionais; 

d) ensino e formação docente: desenvolvimento profissional, formação inicial e continuada; 

e) engenharia e experiências didáticas para apropriação da linguagem: experiências docentes de 
ensino de línguas, em qualquer nível de ensino, em diferentes dimensões, como escrita, leitura, 
oralidade, análise linguística, na perspectiva do ISD. 

 



 
 

 
                  

Submissão de trabalhos  

A submissão de propostas de comunicação individual ou sessão coordenada está disponível no site 
https://eventos.asav.org.br/event/viisd/site e segue aberta até 20/12/2018. Maiores informações 
sobre como submeter seu trabalho podem ser encontradas nos tutoriais anexos a esta 2ª circular.  

Inscrição no evento 

O VI Encontro Internacional do ISD receberá inscrições a partir de fevereiro de 2019, após o período 
de avaliação das propostas de comunicação individual ou sessões coordenadas submetidas ao 
evento. Caso você queira participar apenas como ouvinte, aguarde até o dia 20/02/2019 para 
realizar sua inscrição.  

Orientações para envio de trabalhos 

Sessões de comunicações coordenadas 

As sessões de comunicações coordenadas, relacionadas a um dos eixos temáticos propostos pelo 
evento, deverão ser propostas por dois/duas coordenadores/as, com titulação de doutorado, de 
duas instituições diferentes, que apresentarão a proposta da sessão de comunicação coordenada 
com os resumos dos trabalhos que serão apresentados. Os/as apresentadores/as das 
comunicações nas comunicações coordenadas deverão ser doutores/as ou doutorandos/as. 

Cada sessão de comunicação coordenada terá uma duração de 1h30 e poderá contar com um 
mínimo de 3 e o máximo de 4 comunicações. Cada comunicação poderá durar até 20 minutos. 

É obrigatório reservar no mínimo 30 minutos para discussão no interior de cada sessão de 
comunicação coordenada. 

Sobre o envio de proposta(s) de sessão de comunicações coordenadas  

Um/a dos/as dois/duas coordenadores/as deverá enviar o resumo geral da sessão de comunicações 
coordenadas e das comunicações que a integram (mínimo 3 e máximo 4), respeitando os seguintes 
critérios: 
- Indicação do eixo temático sugerido 
- Título da sessão coordenada 
- Nomes dos/as dois/duas coordenadores/as, de instituições diferentes, e respectivas afiliações 
- E-mails 
- Resumo da sessão coordenada (200 a 300 palavras) 
- Palavras-chave (3 a 5, separadas por ponto e vírgula) 
- Títulos de cada comunicação (mínimo 3 e máximo 4), nome e afiliação do/a autor/a e coautores/as 
(no máximo 2) de cada comunicação, e-mail de contato, resumo de cada comunicação (200 a 300 
palavras), palavras-chave (3 a 5, separadas por ponto e vírgula) de cada comunicação. 
- As informações acima devem ser enviadas também em uma língua estrangeira (inglês, francês ou 
espanhol). 

Comunicação individual 

Há possibilidade de inscrição de comunicação individual fora das sessões de comunicações 
coordenadas, mas desde que articulada a um dos eixos temáticos do VI Encontro. As comunicações 
individuais devem ser propostas por doutores/as, doutorandos/as, mestres/as e mestrandos/as, 
além de graduandos/as e graduados/as, estes últimos em coautoria com o/a professor/a 
orientador/a do trabalho. 



 
 

 
                  

Cada sessão de comunicação individual terá uma duração de 1h30 e poderá contar um mínimo de 
3 comunicações e o máximo de 4 comunicações. Cada comunicação poderá durar até 20 minutos. 

A comissão organizadora limitará o número de comunicações individuais e se encarregará de sua 
distribuição em diferentes sessões de comunicações individuais. 
 

Sobre o envio de proposta(s) de comunicação individual 

O/a autor/a (cada comunicação individual pode ter no máximo um/a autor/a e dois/duas 
coautores/as) deverá enviar o resumo da comunicação, respeitando os seguintes critérios: 
- Indicação do eixo temático sugerido 
- Título da comunicação 
- Nome(s) do(s)/da(s) autor(es)/a(s) e respectivas afiliações 
- E-mail(s) 
- Resumo da comunicação (200 a 300 palavras) 
- Palavras-chave (3 a 5, separadas por ponto e vírgula) 
- As informações acima devem ser enviadas também em uma língua estrangeira (inglês, francês ou 
espanhol). 
 

IMPORTANTE: em qualquer modalidade, cada autor/a poderá submeter no máximo 02 
trabalhos (em autoria individual ou coautoria) para apreciação da Comissão Científica do 
evento. Todos/as os/as coautores/as deverão se inscrever no evento.  

O prazo de submissão de propostas encerra-se em 07/12/2018.  

Resposta das avaliações de resumo e cartas de aceite: janeiro e fevereiro de 2019. 

 

Comissão Executiva do VI Encontro Internacional do ISD 
Ana Maria de Mattos Guimarães (UNISINOS) 
Anderson Carnin (UNISINOS) 
Eliane Gouvêa Lousada (USP) 

Comissão organizadora  
Antónia Coutinho - UNL 
Ecaterina Bulea-Bronckart - UNIGE 
Elvira Lopes Nascimento - UEL 
Eulália Leurquin - UFC 
Florência Miranda - UNR 
Jean-Paul Bronckart - UNIGE 
Joaquim Dolz - UNIGE 
Juliana Alves Assis - PUCMG 
Luísa Álvares Pereira - UA 
Luzia Bueno - USF 
Regina Celi Mendes Pereira - UFPB 

 
Contatos:  

 isd.unisinos@gmail.com  

 (+55 51) 3590 8476 

 https://goo.gl/HtkxjD  



 
 

 
                  

ANEXO 1: ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL  

 

Para submeter o resumo de sua COMUNICAÇÃO INDIVIDUAL ao VI Encontro 

Internacional do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), acesse o site 

https://eventos.asav.org.br/event/viisd/site e siga os passos listados abaixo. 

 

1º Passo: Se você já está ciente das orientações sobre a submissão de propostas de 

comunicações individuais disponíveis no site do evento, clique em “Submissão de Trabalho”, link 

localizado no canto superior da página: 

 

 

 
 

 

2º Passo: Na página seguinte, selecione a opção “Trabalho individual” e clique em 

“Continuar”. 

 

 
 

 

 

 

3º Passo: Em seguida, preencha os campos com os dados pessoais solicitados e clique em 

“Continuar”. Todos os campos indicados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

 



 
 

 
                  

 

  

  

 4º Passo: Após concluir o preenchimento de seus dados pessoais, você será direcionado(a) a 

uma página para cadastro de coautor (se houver) e finalização do cadastro de autor(es). 

Nesta etapa, você pode inserir coautor(es) informando nome completo e e-mail e clicando 

em “Adicionar”. Caso tenha feito algum registro incorreto, basta clicar no ícone “Excluir”, que estará 

abaixo da tabela de “Autor(es) Coautor(es) atuais”. Se você fez o cadastro de todas as pessoas 

envolvidas na autoria da submissão, clique em “Terminar de inserir Autores”. 

 

 
5º Passo: Na sequência, você irá cadastrar informações referentes ao conteúdo do resumo. 

Nesta etapa, todos os campos são de preenchimento obrigatório.  

 



 
 

 
                  

 

 

Primeiramente, você selecionará “Escolher arquivo” para pesquisar o arquivo em seu 

computador. Para isso, salve o arquivo em um local de fácil acesso para localizá-lo no momento da 

submissão e, em seguida, clique em “Abrir”. O resumo da comunicação deve, obrigatoriamente, ser 

submetido em um único arquivo no formato word (.doc ou .docx), respeitando os seguintes critérios, 

conforme orientações disponíveis no site do evento: 

 
- Indicação do eixo temático sugerido 
- Título da comunicação 
- Nome(s) do(s)/da(s) autor(es)/a(s) e respectivas afiliações 
- E-mail(s) 
- Resumo da comunicação (200 a 300 palavras) 
- Palavras-chave (3 a 5, separadas por ponto e vírgula) 
- As informações acima devem ser enviadas também em uma língua estrangeira (inglês, francês ou 
espanhol). 
 

 
Após upload do arquivo, você deve indicar a qual eixo temático seu resumo está relacionado 

selecionando uma das opções disponíveis. Por fim, digite o título do seu resumo e clique em 

“Finalizar submissão de resumo”. 



 
 

 
                  

Concluída a submissão, o site irá direcioná-lo(a) à “Área do Participante”, local em que é 

possível imprimir a ficha de inscrição. 

 

 
 

Você também receberá, no e-mail cadastrado, um comprovante de envio do resumo com os 

dados que foram cadastrados, além de outro e-mail com sua ficha de inscrição e um link para 

direcionamento para a “Área do Participante”.  
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
                  

Para acompanhar o status de sua submissão, você pode clicar no código gerado no término 

do cadastro. 

 

 
 

Após clicar neste código, você terá acesso ao resultado da submissão: 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
                  

Você também pode acessar a “Área do Participante”, sempre que necessário, diretamente 

pelo site do evento, clicando no canto superior da página. 

 

 
 

Digite o e-mail e a senha que você cadastrou ao submeter seu resumo e clique em “Entrar”. 

Caso não se lembre de sua senha, preencha o campo do e-mail e clique em “Perdeu/esqueceu sua 

senha?”. Assim, você receberá um e-mail para redefinição da senha com um link que irá lhe direcionar 

para o cadastro de uma nova senha. 

 

 

 

E-mail e telefone de atendimento ao público: 

isd.unisinos@gmail.com 
(+55 51) 3590-8476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                  

ANEXO 2: ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE SESSÃO DE COMUNICAÇÃO 
COORDENADA  
 

Para submeter sua SESSÃO COORDENADA ao VI Encontro Internacional do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), acesse o site https://eventos.asav.org.br/event/viisd/site e 

siga os passos listados abaixo. 

 

1º Passo: Se você já está ciente das orientações sobre a submissão de propostas de sessões 

coordenadas disponíveis no site do evento, clique em “Submissão de Trabalho”, link localizado no 

canto superior da página: 

 

 

 

2º Passo: Na página seguinte, selecione a opção “Sessão Coordenada (coordenador)” e clique 

em “Continuar”. 

 

 

 

3º Passo: Em seguida, preencha os campos com os dados pessoais solicitados e clique em 

“Continuar”. Todos os campos indicados são de preenchimento obrigatório. 

 



 
 

 
                  

 

 

4º Passo: Você será direcionado(a) a uma página para inscrição em grupo, na qual pode 

adicionar, individualmente, cada membro da sessão coordenada. 

 

 

 

Cadastre os membros selecionando a categoria “Sessão Coordenada (membro)” e clicando 

em “Continuar”. 

 

 

 

 

Em seguida, cadastre os dados pessoais da pessoa a ser cadastrada como membro e clique 

em “Continuar”. 



 
 

 
                  

 

 

 

Finalizado esse processo, você poderá excluir um membro cadastrado caso tenha realizado 

algum registro incorreto e pode adicionar novos membros. Após cadastrar todas as pessoas 

envolvidas (mínimo 3 e máximo 4), clique em “Ir para o próximo passo”. 

 

 

 

 

 

5º Passo: Registre um nome para o grupo criado (utilize o nome de sua sessão coordenada) 

 



 
 

 
                  

 

 

 6º Passo: Você será direcionado(a) a uma página para cadastro de coautor (se houver) e 

finalização do cadastro de autor(es). Nesta etapa, você pode inserir coautor(es) informando nome 

completo e e-mail e clicando em “Adicionar”. Caso tenha feito algum registro incorreto, basta clicar 

no ícone “Excluir”, que estará abaixo da tabela de “Autor(es) Coautor(es) atuais”. Se você fez o 

cadastro de todas as pessoas envolvidas na autoria da submissão, clique em “Terminar de inserir 

Autores”. 

 

 
 
 
7º Passo: Na sequência, você irá cadastrar informações referentes ao conteúdo do resumo. 

Nesta etapa, todos os campos são de preenchimento obrigatório.  

 



 
 

 
                  

 
 
Primeiramente, você selecionará “Escolher arquivo” para pesquisar o arquivo em seu 

computador. Para isso, salve o arquivo em um local de fácil acesso para localizá-lo no momento da 

submissão e, em seguida, clique em “Abrir”. O resumo da comunicação deve, obrigatoriamente, ser 

submetido em um único arquivo no formato word (.doc ou .docx), respeitando os seguintes critérios, 

conforme orientações disponíveis no site do evento: 

 

- Indicação do eixo temático sugerido 
- Título da sessão coordenada 
- Nomes dos/as dois/duas coordenadores/as, de instituições diferentes, e respectivas afiliações 
- E-mails 
- Resumo da sessão coordenada (200 a 300 palavras) 
- Palavras-chave (3 a 5, separadas por ponto e vírgula) 
- Títulos de cada comunicação (mínimo 3 e máximo 4), nome e afiliação do/a autor/a e coautores/as 
(no máximo 2) de cada comunicação, e-mail de contato, resumo de cada comunicação (200 a 300 
palavras), palavras-chave (3 a 5, separadas por ponto e vírgula) de cada comunicação. 
- As informações acima devem ser enviadas também em uma língua estrangeira (inglês, francês ou 
espanhol). 
 

 
 



 
 

 
                  

Após upload do arquivo, você deve indicar a qual eixo temático seu resumo está relacionado 

selecionando uma das opções disponíveis. Por fim, digite o título do seu resumo e clique em 

“Finalizar submissão de resumo”. 

Concluída a submissão, o site irá direcioná-lo(a) à “Área do Participante”, local em que é 

possível imprimir a ficha de inscrição. 

 

 

 

Você também receberá, no e-mail cadastrado, um comprovante de envio do resumo com os 

dados que foram cadastrados, além de outro e-mail com sua ficha de inscrição e um link para 

direcionamento para a “Área do Participante”, além dos dados de todos os membros cadastrados.  

 

 
 

 



 
 

 
                  

 
 

Para acompanhar o status de sua submissão, você pode clicar no código gerado no término 

do cadastro. 
 

  

 



 
 

 
                  

 

Após clicar neste código, você terá acesso ao resultado da submissão: 
 

 
Você também pode acessar a “Área do Participante”, sempre que necessário, diretamente 

pelo site do evento, clicando no canto superior da página. 

 

 
 

Digite o e-mail e a senha que você cadastrou ao submeter seu resumo e clique em “Entrar”. 

Caso não se lembre de sua senha, preencha o campo do e-mail e clique em “Perdeu/esqueceu sua 

senha?”. Assim, você receberá um e-mail para redefinição da senha com um link que irá lhe direcionar 

para o cadastro de uma nova senha. 

 

 

 



 
 

 
                  

 

E-mail e telefone de atendimento ao público: 

isd.unisinos@gmail.com 

(+55 51) 3590-8476 

 

 

 

 

 


