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I. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

1. O III Seminário do Grupo de Pesquisa Conectivos e Conexão de Orações será realizado 

nos dias 18 e 19 de outubro de 2021, no formato on-line, em função da pandemia de covid-19. 

2. O evento tem como objetivo oferecer um espaço de diálogo e interlocução, contemplando 

pesquisas que se desenvolvem no campo dos conectivos e/ou da conexão de orações em quaisquer 

perspectivas teórico-metodológicas, bem como suas aplicações ao ensino e interfaces. 

3. As inscrições para participação no Seminário, em todas as modalidades, deverão ser 

efetuadas por meio de formulário de inscrição disponível em http://cco.sites.uff.br/iii-seminario-do-

cco/, de acordo com as datas especificadas (cf. 3. DATAS IMPORTANTES). 

4. Todas as atividades propostas serão veiculadas pelo Youtube (sessões de abertura e 

encerramento, mesa redonda, palestra e conferência) ou pelo Google Meet (sessões de comunicações 

coordenadas e simpósios temáticos). A coordenação do evento providenciará a gravação de todas 

as atividades, que serão posteriormente divulgadas para o público interessado, no site do CCO.  

5. A inscrição no evento, em qualquer modalidade, supõe a automática concordância do 

participante com a cessão dos seus direitos de imagem. 

6. Cada participante inscrito poderá submeter, no máximo, um trabalho, do qual seja autor ou 

coautor. Admite-se a possibilidade de até três coautores para cada trabalho proposto. 

7. Autor (ou coautor) de trabalho aprovado e efetivamente apresentado só terá direito a 

certificado se estiver regularmente inscrito no evento. 

8. A inscrição em quaisquer modalidades poderá ser encerrada antes das datas estipuladas, caso 

o número de inscritos atinja o limite previsto pela organização do evento. 
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II. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

1. Além da participação na condição de ouvinte, o seminário também prevê a apresentação de 

trabalho em comunicação coordenada ou em simpósio temático. 

2. No caso de apresentação de trabalho (em comunicação coordenada ou em simpósio), o 

proponente deverá enviar um resumo segundo as normas especificadas nesta circular (cf. 4. 

INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO E RESUMO), juntamente com o formulário de inscrição. 

3. Os interessados devem observar atentamente os prazos e as demais condições para 

participação no momento da inscrição. 

4. Todos os participantes deverão comprovar presença nas atividades por meio do 

preenchimento de formulários eletrônicos cujos links serão postados ao longo do evento. 

5. Haverá publicação dos trabalhos completos, que serão avaliados por comissão especialmente 

designada para este fim. Em caso de aprovação, os trabalhos serão publicados em Anais com 

indexação. As normas para publicação serão divulgadas posteriormente. 
 

 

Ouvinte 

 

1. Esta modalidade aplica-se aos participantes sem apresentação de trabalho. 

2. Os participantes que comprovarem participação em, no mínimo, 50% das atividades terão 

direito a certificado de participação, expedido gratuitamente, com o registro do total de 15 horas. 

3. As atividades realizadas pelo Google Meet (sessões de comunicação coordenada e simpósios 

temáticos) contam com um número máximo de participantes permitido pela plataforma. A 

coordenação do evento não se responsabiliza pela impossibilidade de acesso nas situações em que 

o número máximo de participações possíveis for atingido. 

 
 

Comunicação em sessões coordenadas 

 

1. Destina-se a professores universitários/pesquisadores, alunos de pós-graduação e de 

graduação, bem como a professores do ensino fundamental e médio. Em todas as categorias, o 

participante deve ter pesquisa concluída ou em andamento. 

2. As apresentações durarão de 15 a 20 minutos, sendo acrescidos mais 5 minutos para 

discussão. Esse momento de discussão dos trabalhos poderá ocorrer após cada apresentação 

individual ou após todas as apresentações, ao final. (a critério do coordenador da sessão). 

3. As apresentações serão realizadas pelo Google Meet. 

 
 

Comunicação em simpósios temáticos 

 

1. Destina-se a professores universitários/pesquisadores, alunos de pós-graduação ou alunos de 

graduação com pesquisa em andamento, sob supervisão de um orientador. 

2. As apresentações durarão 20 minutos, com tempo de discussão sob organização do 

coordenador do simpósio. 

3. Os simpósios temáticos estão organizados em torno de oito eixos distintos. Os trabalhos 

submetidos aos simpósios deverão guardar estreita relação com a temática proposta. 

4. Cada simpósio poderá abrigar, no máximo, cinco trabalhos. Caso o coordenador do simpósio 

aprove mais de cinco trabalhos, as propostas excedentes poderão ser encaminhadas para 

apresentação em sessões coordenadas, se houver concordância do proponente. Caso haja menos de 

cinco trabalhos aprovados para apresentação, os participantes poderão utilizar o tempo restante para 

ampliar o debate. 

5. As apresentações serão realizadas pelo Google Meet. 

6. A seguir, apresenta-se a lista de simpósios, acompanhados de seus respectivos 

coordenadores: 



 

 

Simpósio 

 

 

Coordenação 

1. Conexão e Texto Profª Drª Leonor Werneck (UFRJ) e  

Prof. Dr. Dennis Castanheira (UERJ) 

2. Conexão e Variação Profª Drª Maria Alice Tavares (UFRN) 

3. Conexão e GDF Profª Drª Erotilde Pezatti (UNESP-SJRP) 

4. Conexão e Uso Profª Drª Violeta Rodrigues (UFRJ) 

5. Conexão e Cognição Prof. Dr. Diogo Pinheiro (UFRJ) e  

Prof. Dr. Roberto de Freitas Júnior (UFRJ) 

6. Conexão e RST Prof. Dr. Juliano Antônio (UEM) 

7. Conexão e Ensino Prof. Dr. Lúcia Deborah (Pedro II) e  

Profª Drª Cláudia Moura da Rocha (UERJ) 

8. Conexão e Interface corpo-gramática Profª Drª Raquel Freitag (UFS) 

 

 

 

III. DATAS IMPORTANTES 

 

 

1. Realização do III Seminário do Grupo de Pesquisa Conectivos e Conexão de Orações: 18 e 

19 de outubro de 2021. 

2. Inscrições de propostas de trabalhos, para apresentação em sessões coordenadas ou em 

simpósios temáticos: até o dia 30 de junho de 2021. 

3. Divulgação dos trabalhos aprovados, emissão de cartas de aceite e prazo para pagamento da 

taxa de inscrição: de 15 de julho a 5 de agosto de 2021. 

4. Inscrição como ouvinte: até o dia 15 de setembro de 2021. 

5. Envio do texto completo para publicação nos Anais: 20 de outubro a 20 de dezembro de 

2021 10 de novembro a 20 de dezembro de 2021 (novas datas). 

 

 

IV. INSTRUÇÕES PARA INSCRIÇÃO E RESUMOS 

 

 

1. As inscrições para participação no III Seminário do Grupo de Pesquisa Conectivos e 

Conexão de Orações, em todas as modalidades, deverão ser efetuadas exclusivamente segundo as 

informações que constam no blogue do evento: http://cco.sites.uff.br/iii-seminario-do-cco/. 

2. Nas categorias comunicação em sessão coordenada e comunicação em simpósio, o 

pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito após o recebimento da carta de aceite. 

3. A formatação do resumo deverá seguir rigorosamente as normas do modelo em anexo, e não 

poderá ser alterado após o envio para análise da comissão organizadora. 

 

a. O título deve ser idêntico ao título do trabalho a ser efetivamente apresentado. 

b. Deverá ser identificado pelo nome completo do proponente, e-mail e filiação acadêmica 

(instituição onde estuda e/ou trabalha). 

c. No corpo do resumo, deverão constar, pelo menos, os seguintes itens: delimitação do tema, 

objetivos, fundamentação teórica e metodológica e resultados.  

d. Deve conter o mínimo de 300 e máximo de 600 palavras, devendo estar rigorosamente 

revisado. 
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V. VALORES, PRAZOS, PAGAMENTOS E OUTROS 

 

 

1. Os ouvintes estão isentos do pagamento de taxa de inscrição. 

2. Os participantes na modalidade de comunicação em sessões coordenadas ou em simpósio 

temático deverão pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte reais). No caso de trabalho 

em coautoria, cada autor/coautor deverá pagar individualmente o valor de R$ 20,00 (vinte reais). 

3. Os pagamentos deverão ser feitos por meio de depósito, transferência bancária ou pix, 

incluída a possibilidade de transferência on-line. O comprovante original deverá ser guardado para 

eventual conferência. 

4. Dados para pagamento da taxa: 

 

 

Favorecido: Ivo da Costa do Rosário 

Banco Bradesco (Banco 237) 

Agência: 7041 

Conta poupança: 1006565-8 

Chave pix: uff.cco@gmail.com 

 

 

5. Após o pagamento da taxa, o participante deverá enviar cópia do comprovante de depósito 

ou da transferência para o e-mail uff.cco@gmail.com. No campo ASSUNTO, o proponente deverá 

escrever COMPROVANTE DE PAGAMENTO. No corpo do e-mail, o participante deverá informar 

obrigatoriamente os seguintes dados: nome(s) completo(s) do(s) proponente(s) do trabalho, 

modalidade (comunicação em sessão coordenada ou em simpósio temático) e título completo do 

trabalho. 

6. Todos os certificados do evento serão enviados por e-mail aos participantes em até 20 dias 

após o encerramento do seminário. 

7. Para mais informações, acesse a página eletrônica do evento (http://cco.sites.uff.br) ou 

envie um e-mail para uff.cco@gmail.com. 

 

 
 

Niterói, 1º de março de 2021. 

 

 
 

Prof. Dr. Ivo da Costa do Rosário (UFF/Faperj/CNPq) - coordenador do CCO 

Profª Drª Milena Torres de Aguiar (UERJ-FFP) - vice-coordenadora do CCO 

Profª Drª Ana Beatriz Arena (UERJ-FFP) 

Profª Drª Ana Cláudia Machado Teixeira (UFF) 

Profª Drª Ana Paula Antunes Rocha (UFF) 

Prof. Dr. Monclar Guimarães Lopes (UFF) 

Prof. Dr. Tharlles Lopes Gervásio (Colégio Pedro II) 

 

 

Comissão Organizadora do  

III Seminário do Grupo de Pesquisa Conectivos e Conexão de Orações 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

 

Nome do proponente 

E-mail do proponente 

Instituição do proponente 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Palavras-chave: xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx 
 

Formatação do título: 

Times New Roman, 12, negrito, 

centralizado, caixa alta. Após o título, 

dar dois espaços. 

 

 

Nome, e-mail, instituição: 

Times New Roman, 12, itálico, 

alinhado à direita. Após essas 

informações, dar dois espaços 

 

 

Palavras-chave: 

De três a cinco palavras-

chave separadas por vírgula 

 

Corpo do resumo: 

Times New Roman, 12, justificado. 

Parágrafo 1,5. 

Total de 300 a 600 palavras. 

 

Atenção! O resumo não deve contar 

com palavras-chave nem relação de 

referências bibliográficas 

 

 


