
 

 
 
 

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIALETOLOGIA E 

SOCIOLINGUÍSTICA – VI CIDS 
07 a 10 de novembro de 2022 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil 

 
SEGUNDA CIRCULAR 

 
 
Considerando a mudança de data e de formato do Congresso, assim como as 

consequentes medidas administrativas que se fizeram necessárias, nesta segunda 

circular, reiteramos que o VI CIDS – Congresso Internacional de Dialetologia e 

Sociolinguística será realizado de 07 a 10 de novembro de 2022, em formato remoto, 

com algumas atividades pontuais no formato presencial, na Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, com o tema Variação linguística: contatos interculturais, pesquisa 

e ensino. O VI CIDS renderá homenagem ao Doutor João Antonio das Pedras 

Saramago, investigador do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, e à 

Doutora Dinah Maria Isensee Callou, docente e pesquisadora da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

A programação do VI CIDS contará com quatro conferências plenárias, quatro 

conferências geminadas, dezesseis mesas-redondas, dezesseis minicursos, 

comunicações individuais, pôsteres, sessões de homenagens, além de lançamentos 

de livros/revistas e atividades artístico-culturais, conforme detalhamento no site do 

evento: https://cids.ufms.br/pagina-inicial/ 

Conferencistas confirmados: Rosario Álvarez Blanco (Instituto da Língua 

Galega/Universidade de Santiago de Compostela); Rainer Enrique Hamel 

(Universidad Autónoma Metropolitana Ciudad de México); Vanderci de Andrade 

Aguilera (Universidade Estadual de Londrina); Jacyra Andrade Mota (Universidade 

Federal da Bahia); João Antonio das Pedras Saramago (Centro de Linguística da 

Universidade de Lisboa); Dinah Maria Isensee Callou (Universidade Federal do Rio 

de Janeiro); Adolfo Esteban Elizaincín (Universidad de la República del Uruguay); 

Conceição Paiva (Universidade Federal do Rio de Janeiro); Harald Thun 

(Universidade de Kiel); Dermeval da Hora (Universidade Federal da Paraíba); Gregory 

R. Guy (New York University); Cléo Vilson Altenhofen (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul). 

As informações sobre as mesas-redondas confirmadas e seus respectivos membros, 

como também a relação de minicursos previstos e seus ministrantes, estão 

disponíveis no site do evento.  

https://cids.ufms.br/pagina-inicial/
https://cids.ufms.br/pagina-inicial/


 

 

 

As comunicações orais e os pôsteres deverão estar vinculados ao tema do congresso 

Variação linguística: contatos interculturais, pesquisa e ensino e deverão se inserir 

em um dos eixos temáticos – 1. Dialetologia; 2. Sociolinguística; e 3. Interfaces. 

A previsão de abertura das inscrições (com apresentação de trabalho) para o VI CIDS 

é 15 de agosto de 2022. 

O detalhamento das instruções sobre a submissão online de inscrições será divulgado 

na Terceira Circular e estará disponível no site do evento a partir dessa mesma data. 

Períodos de inscrições 

● 15 de agosto de 2022 a 15 de outubro de 2022 (inscrições com submissão de 
trabalho – comunicação e pôster) 

● 15 de agosto de 2022 a 05 de novembro de 2022 (inscrições em minicursos) 

● 15 de agosto de 2022 a 05 de novembro de 2022 (inscrições como ouvinte)  

 

Modalidades de apresentação de trabalhos 

 

Comunicações individuais: 

● Modalidade destinada a professores, pesquisadores e alunos de pós-

graduação (Mestrado ou Doutorado).   

● O tempo destinado às exposições orais será de 20 minutos (15 minutos de 

apresentação e 5 minutos de discussão). 

Pôsteres:  

● Modalidade destinada, preferencialmente, a alunos de graduação (em 

coautoria com o professor orientador), nada impedindo, todavia, que outras 

categorias também se inscrevam nessa modalidade. 

● Os Painéis deverão mostrar uma síntese autoexplicativa do trabalho e deverão 

ser enviados previamente em formatação específica a ser divulgada no site do 

VI CIDS. Os painéis aprovados pela Comissão Científica e que atenderem as 

normas de apresentação ficarão expostos durante todo o período do evento, 

com acesso livre aos participantes do Congresso. 



 

 

Orientações para a apresentação dos resumos 

● Os trabalhos propostos deverão estar vinculados a um dos eixos temáticos do 

congresso e serem apresentados em uma das línguas oficiais do evento 

(português, inglês, francês ou espanhol). 

● O resumo deverá conter o objeto de estudo, os objetivos, os fundamentos 

teóricos, a metodologia do trabalho e os resultados obtidos.  

● O resumo, para qualquer uma das modalidades, deverá ter as seguintes 

características: a) limite mínimo de 300 e máximo de 500 palavras; b) fonte: 

Arial 12; c) palavras-chave: 3 a 5; d) título em CAIXA ALTA e negrito. 

 

Outras informações sobre apresentação de trabalhos 

● A carta de aceite dos trabalhos aprovados pela Comissão Científica será 

enviada para o e-mail cadastrado pelos participantes. 

● Cada participante poderá apresentar duas propostas de trabalho na qualidade 

de autor e até cinco, na qualidade de coautor. Informar quando o trabalho for 

em coautoria com o orientador.  

● As comunicações orais, aprovadas pela Comissão Científica com base nos 

resumos, só poderão ser apresentadas por, pelo menos, um dos autores 

devidamente inscritos. 

Minicursos 

● Atividade destinada a alunos de graduação e de pós-graduação 

(Especialização, Mestrado ou Doutorado), a professores da Educação Básica 

ou do Ensino Superior e a outros profissionais interessados. 

● Os minicursos oferecidos serão ministrados por convidados que atuam nos 

eixos temáticos do evento, com carga horária total de cinco horas. A relação 

será disponibilizada no site do evento.  

● A inscrição no minicurso pode ser realizada independentemente da inscrição 

no evento.  

● Os participantes receberão certificado específico, desde que comprovada 

frequência mínima de 75%. 



 

 

 

Período e valores das inscrições 

● O valor da inscrição varia de acordo com as datas e as categorias, conforme 

os quadros a seguir. 

● Para o pagamento de inscrição de participantes estrangeiros, o sistema de 

inscrições fará a conversão automática para o REAL, considerando a taxa de 

câmbio fixa de R$ 5,20, já incluídos os serviços financeiros internacionais.   

TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 

Categorias de 

participantes 

Valores das 

inscrições  

15 de agosto a 15 de 

setembro/2022 

Valores das 

inscrições  

16 de setembro a 15 

de outubro/ 

2022 

Valores das 

inscrições  

16 de outubro a 

05 de 

novembro/2022 

Professor/pesquisador 

com apresentação de 

trabalho 

 

R$ 200,00 

  

 

R$ 250,00 

  

  

- 

Estudante de Pós-

Graduação com 

apresentação de 

trabalho 

 

R$ 100,00 

  

 

R$ 120,00 

  

  

- 

Ouvinte R$ 40,00 

 

R$ 60,00 

 

R$ 90,00 

 

Estudante de 

Graduação com 

apresentação de 

trabalho 

 

R$ 50,00 

  

 

R$ 70,00 

  

  

- 

Minicurso 

(inscritos no evento) 

  

R$ 30,00 

  

  

R$ 40,00 

  

  

R$ 70,00 

  

Minicurso 

(não inscritos no evento) 

 

R$ 50,00 

  

 

R$ 70,00 

  

 

R$ 100,00 

  

 

 

 



 

 

 

Outras informações 

● Os interessados em apresentar trabalhos (comunicação oral e pôster) deverão 

submeter o resumo para apreciação da Comissão Científica, acessando o link 

“Acesso ao Sistema”, após ter realizado a inscrição. 

 

● As informações completas sobre as submissões de trabalhos e acessos 

ao sistema de gerenciamento do VI CIDS, publicações dele oriundas e 

demais notícias pontuais acerca do congresso estarão disponíveis na 

Terceira Circular e no site do evento a partir de 15 de agosto de 2022. 

 

O VI Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística (V CIDS) é promovido 

pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em parceria com as seguintes 

instituições: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal da 

Grande Dourados; Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal da 

Bahia, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Maranhão, 

Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal da Paraíba, 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade de Brasília e Universidade 

Estadual de Londrina. 

 

Solicitamos ampla divulgação do congresso e esperamos vê-los em breve! 
 
  

  
Comissão Organizadora 

  
  
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS 
Faculdade de Artes, Letras e Comunicação - FAALC 
Avenida Costa e Silva, s/n 
Bairro Universitário 
CEP 79070 – 900 – Campo Grande, Mato Grosso do Sul – Brasil 
Site: https://cids.ufms.br 
Contato: vicids.ufms@gmail.br 
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