
 

 
 
 

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIALETOLOGIA E 

SOCIOLINGUÍSTICA – VI CIDS 
07 a 10 de novembro de 2022 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil 

 
 

TERCEIRA CIRCULAR 
 
 
Esta Terceira Circular tem como objetivo reiterar informações já divulgadas na 

Segunda Circular e fornecer orientações pontuais sobre o acesso ao sistema online 

da Plataforma Mitte Tecnologias, que gerenciará as diferentes etapas da realização 

do VI Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística – VI CIDS. 

 

1. Para realizar inscrição no VI CIDS, acesse a página do evento: cids.ufms.br e, 

dentro da aba “Inscrições”, clique em SISTEMA DE INSCRIÇÃO. 

 

2. Período de inscrição: 

● 15 de agosto a 15 de outubro de 2022 (com submissão de trabalho – 

comunicação e pôster) 

● 15 de agosto a 05 de novembro de 2022 (inscrição em minicurso e como 

ouvinte). 

 

3. Modalidades de participação: 

 

● Comunicações individuais: professores, pesquisadores e alunos de pós-

graduação (stricto sensu e lato sensu). Tempo de apresentação: 20 minutos 

(15 para apresentação e 05 para discussão). 

● Pôsteres (preferencialmente para alunos de Graduação, com indicação do 

orientador). Deverão ser apresentados em formatação específica, informada 

no site do VI CIDS e encaminhados, via sistema de inscrição, até 28/10/2022. 

● Minicursos (modalidade com inscrição específica, disponível para inscritos ou 

não no evento, ou seja, a inscrição no minicurso pode ser realizada 

independentemente da inscrição no evento).  

● Ouvinte 

4. As orientações para apresentação de resumos estão disponíveis na Segunda 

Circular do VI CIDS (https://cids.ufms.br). 

https://cids.ufms.br/


 

 

 

5. O valor da inscrição varia de acordo com as datas e categorias (vide quadro a 

seguir com os valores em reais – o sistema Mitte disponibiliza para estrangeiros a 

taxa de conversão automática para euro e dólar). 

 

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 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Em casos de trabalhos em coautoria, a certificação está condicionada ao 

pagamento da inscrição pelo(s) coautor(es). 

7. O pagamento das inscrições será, exclusivamente, por meio eletrônico.  

● Brasileiros: empresa PagSeguro, que faculta transações com cartões de 

crédito e por meio de boleto. 

● Estrangeiros: empresa Paypal, que realiza transações com cartões de crédito 

e débito. 

Observação: No caso de pagamento por meio de cartão, a finalização da inscrição é 

liberada de imediato. Já na modalidade boleto, será aguardada a compensação 

bancária. O sistema de inscrições não permite devolução de valores pagos. 

8. Respostas não obtidas nas circulares e/ou na página do evento poderão ser 

obtidas mediante o e-mail: vicids.duvidas@gmail.com 

  

 

 

A sua participação no CIDS muito nos honrará. 

 

  
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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