Sexto Colóquio internacional
“Discurso, representações, argumentação”
Tema
“Olhares diferentes, as mesmas questões: discurso e interdisciplinaridade”
Rio de Janeiro, Brésil, 16-18 août 2017

NOVO DEADLINE: 30 DE ABRIL DE 2017
Chamada de Trabalhos
É para examinar o tema "Diferentes perspectivas, as mesmas questões: discurso
e interdisciplinaridade", que terá lugar, de 16 a 18 de agosto de 2017 no Rio de Janeiro,
Brasil, o Sexto Simpósio Internacional "Discurso, representações, argumentação",
organizado por Communalis – Sociedade Internacional de Comunicação e Lógica
Natural.
Desde seu advento, as humanidades têm contribuído significativamente para o
avanço do conhecimento sobre o comportamento humano e social, colocando, no cerne
das discussões, a questão da linguagem. Os debates contemporâneos sobre o status
científico dos discursos, tomados em suas múltiplas dimensões – lógica, argumentação,
retórica – atravessam conhecimentos e saberes. Ainda que todos examinem uma
problemática comum ancorada na referencialidade, a maioria das abordagens adota
posições diferentes sobre o status empírico da linguagem e objetos de discurso no que
tange ao sujeito do conhecimento. Algumas perspectivas, sobretudo as cognitivas,
destacam as estruturas lógico-argumentativas dos discursos fundamento de análise de
parâmetros fundamentais. Outras têm orientações, que poderíamos chamar
genericamente de construtivistas, associadas à questão dos sentidos que emergem da
subjetividade e das trocas comunicacionais intersubjetivas, que vão na direção de uma
integração dos polos do sujeito e do objeto. Finalmente, há aquelas que refutam a ideia
segundo a qual tais compromissos possam ser possíveis, fazendo com que as análises
aflorem diretamente dos sentidos do vivido, minimizando sua raiz cognitiva. Ainda que
muitos qualifiquem de espinhosos tais debates epistemológicos, não se pode negar a
influência que têm exercido – e continuam a exercer – sobre o surgimento de vários
modelos de análise discursivas desenvolvidos, adotados e usados até os dias de hoje.
Assim, a obtenção de consenso, através da comunicação, sobre o status dos
objetos discursivos em matéria de linguagem e sua relação com o pensamento, parece
improvável. Os surpreendentes cruzamentos de métodos plurais de análise, em
inúmeras disciplinas não-matemáticas que surgiram desde o século XIX (sociologia,
psicologia, comunicação, ciências da educação, da linguagem etc.), só tornam mais
complexa a resolução da questão do discurso. No entanto, deve-se admitir que as
múltiplas abordagens existentes – relacionadas à distintas interpretações a respeito da
inter, multi ou transdisciplinaridade – convergem para uma problemática dos sentidos
que se distancia progressivamente de sua pertença à noção de “texto” provinda da
dupla verbalidade-oralidade, estabelecendo pontes para uma possível multi-

midiatização discursiva. É esse debate, ainda mais difícil, que Communalis pretende
promover durante o colóquio de 2017.
Communalis convida professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras,
e estudantes de pós-graduação interessados nas questões contemporâneas, a refletir
sobre as dimensões epistemológicas, teóricas e metodológicas dos cruzamentos
disciplinares discursivos relativos aos discursos, e apresentar propostas de
comunicações e pôsteres.

Informações gerais
Local do colóquio – Universidade Federal do Rio de Janeiro
Organizadores
- Universidade Estácio de Sá – Programa de Pós-graduação em Educação (Brasil)
- Université de Montréal – Département de communication (Canadá)
- Universidade Federal do Rio de Janeiro - Escola de Comunicação (Brasil)
- Universidade Federal do Rio de Janeiro – Programa de Pós-graduação em
Psicossociologia (Brésil)
Patrocinador
Communalis – Communication and Natural Logic International Society.
Coordenadores
Monica Rabello de Castro (Brasil) - presidente
Milton N. Campos (Brasil, Canadá) - copresidente
Línguas de comunicação
Inglês, Francês e Português – Communalis recomenda que todas as conferências
proferidas em português sejam acompanhadas de apresentações Power Point em
francês ou inglês, as conferências em francês, em inglês, e as conferências em
inglês, em francês. Tradutores voluntários estarão presentes em cada sessão para dar
suporte aos palestrantes em suas comunicações com o público.
Comitê científico
Alexandru Gradinaru (Romênia)
Amaury Fernandes Jr. (Brasil)
Élias Rizkallah (Canadá)
Emilio Gattico (Itália)
Catherine Garnier (Canadá / França)
Constantin Salavastru (Romênia)
Cristina Grabovschi (Canadá)
Dan Stoica (Roumanie Romênia
Denis Miéville (Suíça)
Ligia Costa Leite (Brésil)
Marc Glady (França)
Milton N. Campos (Brasil / Canadá)
Monica Rabello de Castro (Brasil)
Tania Maciel (Brasil)

Tarso Mazzotti (Brasil)
Violaine Lemay (Canadá)
Zelia Ramozzi-Chiarottino (Brasil)
Estrutura do colóquio
Os organizadores do colóquio distribuirão as conferências convidadas em mesas
redondas, e as comunicações submetidas e aprovadas em sessões de acordo com os
temas dos trabalhos aceitos.
Quarta-feira, 16 de agosto de 2017
Assembleia de Communalis – 14:00 – 17:00 (Encontro em língua francesa)
Abertura – 18:00 – 18:30
Conferência de abertura – Profa. Dra. Violaine Lemay – Université de Montréal – 18:30
– 19:15
Recepção – 20:00 – 22:00
Quinta-feira, 17 de Agosto de 2017
Fórum doutoral francófono - 8:00 - 9:00
Sessão 1 – 9:00 – 10:30
Intervalo – 10:30 – 10:45
Sessão 2 –10:45 – 12:15
Almoço – 12:45 – 14:15
Sessão 3 –14:00 – 15:45
Intervalo – 15:45 – 16:00
Sessão 4 – 16:00 – 17:30
Sessão de Pôsteres de Estudantes: os pôsteres ficarão disponíveis ao público durante
todo o dia, e os autores estarão presentes durante os intervalos e depois da sessão
4 (30 minutos) – 17:30 – 18:00
Sexta-feira, 18 de Agosto de 2017
Fórum doutoral luso-anglófono - 8:00 - 9:00
Sessão 5 – 9:00 – 10:30
Intervalo – 10:30 – 10:45
Sessão 6 –10:45 – 12:15
Almoço – 12:45 – 14:15
Sessão 7 –14:00 – 15:45
Intervalo – 15:45 – 16:00
Conferência de encerramento – Prof. Dr. Marc Glady – Université de Paris – Dauphine –
16:30 – 17:15
Encerramento – 17:15 – 17:30

Sessão de Pôsteres de Estudantes: eles ficarão disponíveis ao público durante todo o
dia, e os autores estarão presentes durante os intervalos e depois da sessão 4.
Inscrições
O custo das inscrições para o colóquio, bem como o das taxas de associação
obrigatórias a Communalis, válidas por 2 anos, está indicado na tabela abaixo. O
cálculo depende do país da universidade participante e não da nacionalidade do autor
ou autora. Todas as pessoas devem verificar as taxas que lhes são aplicáveis, e
escolher a moeda apropriada (dólar canadense, dólar americano, euro ou real). As
informações sobre os procedimentos de pagamento, incluindo descontos para
pagamento antecipado, serão disponibilizados em maio de 2017. O Brasil tem IDH
médio: os participantes desse país devem seguir a coluna do meio, abaixo.
PROFESSORES
E
PESQUISADORES
Inscrição no colóquio
E
Associação a
Communalis como
membro regular (direito
de voto)

TOTAL

Países com IDH
elevado
Classificados 1 a 50

Países com IDH baixo
Classificados após
101

$150 CAD
$110 US
$110 €
R$ 380
E
$90 CAD
$65 US
$65 €
R$ 230

Países com IDH
médio
Classificados 51 a
100
$100 CAD
$75 US
$75 €
R$ 250
E
$60 CAD
$45 US
$45 €
R$ 160

$240 CAD
$175 US
$175 €
R$ 610

$160 CAD
$120 US
$120 €
R$ 410

$80 CAD
$55 US
$55 €
R$205

$60 CAD
$45 US
$45 €
R$ 160
E
$30 CAD
$20 US
$20 €
R$ 80

$40 CAD
$30 US
$30 €
R$ 100
E
$20 CAD
$15 US
$15 €
R$ 50

$20 CAD
$15 US
$15 €
R$ 50
E
$10 CAD
$7,5 US
$7,5 €
R$ 25

$90 CAD
$65 US
$65 €
R$ 240

$60 CAD
$45 US
$45 €
R$ 150

$30 CAD
$22.5 US
$22.5 €
R$ 75

$50 CAD
$35 US
$35 €
R$125
E
$30 CAD
$20 US
$20 €
R$ 80

ÉSTUDANTES
Inscrição no colóquio
E
Associação a
Communalis como
membro associado
(sem direito de voto)

TOTAL

Verifique o IDH de seu país no website das Nações Unidas: http://hdr.undp.org/en/data

A entrada para a conferência é gratuita para estudantes, bem como para
professores e professoras do sistema de ensino público de educação básica que não
sejam autores de trabalhos apresentados.
Certificados
Os organizadores vão conceder certificados de apresentação de comunicações e
pôsteres para os professores e professoras, e estudantes autores. Certificados de
participação também serão atribuídos aos que tenham pago as taxas de inscrição para
o colóquio e de associação a Communalis.
Normas de publicação dos anais de congresso
Os resumos expandidos serão publicados online nos Anais de Congresso do
evento. Os requisitos para os textos dos resumos expandidos de comunicações e
pôsteres são os seguintes:
(A) Fonte: Times New Roman; 12 pontos (10 pontos para referências); 1.5 espaço entre
as linhas;
B) As referências devem ser preparadas de acordo com as regras da APA; resumos
que
não
sigam
o
estilo
solicitado
serão
rejeitados:
http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx;
(C) Os textos dos resumos deverão ser enviados por e-mail.
Contato
As solicitações de informação em português devem ser enviadas
a 6.colloque.communalis2017@gmail.com, com cópia a interactiva@com.umontreal.ca.
As solicitações de informação em inglês e francês devem ser enviadas a
interactiva@com.umontreal.ca, com cópia a 6.colloque.communalis2017@gmail.com.
Datas importantes
30 de abril de 2017
Novo prazo para apresentação de propostas (apenas arquivos pdf): títulos e resumos
(2000 palavras + referências bibliográficas para comunicações; 500 palavras +
referências bibliográficas para pôsteres). Os arquivos devem ser preparados para
avaliação dupla cega. Uma maneira fácil de tornar o documento anônimo é apagar as
pistas de identificação do autor no menu Arquivo / Propriedades e pintar em negro as
partes de texto que revelem identidade com a ferramenta de sublinhagem em cores,
antes de gravar o arquivo em pdf.
31 de maio de 2017
Aceitação ou rejeição de proposições.
30 de junho de 2017
Envio de títulos e resumos aceitos devidamente revisados, levando em conta as
exigências dos assessores (apenas arquivos word).
16 de julho de 2017
Publicação dos anais do evento (comunicações e pôsteres), assegurando acesso online
antecipado aos participantes.

