
 
 
 

 
 

 
 
 

                       

 

 

PRIMEIRA CIRCULAR 

 

APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

A Mostra de Trabalhos em Andamento é um evento anual realizado pela 

linha de pesquisa Linguagem no Contexto Social do Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Nesta 11ª 

edição, reitera-se o acontecimento como momento em que os orientandos dos 

docentes da linha de pesquisa apresentam aos colegas os trabalhos que estão 

realizando em Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, constituindo-se uma 

avaliação de “meio de caminho”. É a oportunidade que todos têm de apresentar, 

ouvir e avaliar(-se) sobre o rumo de suas pesquisas, colhendo sugestões tanto 

dos outros professores (que não seus orientadores) quanto de seus colegas 

também envolvidos no processo.  

Neste ano, a XI Mostra de Trabalhos em Andamento ocorrerá nos dias 

30 de setembro e 01 de outubro, na sala 3223, miniauditório do Programa de 

Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria. Diferentes 

modalidades - conferência, apresentação de pôsteres e de comunicações - 

apresentarão um amplo panorama de aspectos teóricos e metodológicos 

referentes a temas importantes e atuais de Linguística Aplicada, o que tem sido 

uma característica importante da linha de pesquisa Linguagem no Contexto 

Social no decorrer de sua trajetória acadêmica. 

 

PERÍODO  E TIPOS DE INSCRIÇÃO  

1. As inscrições para a XI Mostra de Trabalhos em Andamento devem ser 

realizadas no período entre 01 e 10 de setembro de 2019 

EXCLUSIVAMENTE pelo link disponível no site do PPGL/UFSM  

http://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=3899 

http://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=3899


 
 
 

 
 

 
 
 

                       

2. Serão aceitas inscrições em três modalidades: 

 i) apresentador de comunicação (para pós-graduandos de Mestrado e 

Doutorado); 

ii)  apresentador de pôster (para discente de Iniciação Científica); 

iii)  ouvinte. 

 

INSTRUÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS, ACEITE E 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO (template do resumo acompanha esta 

circular) 

1. Os resumos, em língua portuguesa, devem apresentar no mínimo 200 e 

no máximo 300 palavras. Devem incluir os itens a seguir, redigidos em 

fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples, seguindo rigorosamente o 

template disponibilizado pela comissão organizadora:  

i) Título: centralizado, em maiúsculas, negrito, fonte Arial, tamanho 12;  

ii) Autoria: a um espaço simples do título, alinhada à direita, seguido de 

indicação de vínculo entre parênteses (programa, universidade, 

laboratório de pesquisa, agência de fomento, caso houver);  

iii) E-mail: indicado na linha abaixo do nome do autor (se houver mais 

de um autor, repete-se esse formato);  

iv) Bloco único de texto sem adentramento: deve conter motivações e 

justificativa, objetivo, fundamentação teórica, metodologia e 

resultados parciais da pesquisa;  

v) Palavras-chave: três palavras-chave a um espaço simples abaixo do 

parágrafo do resumo, com inicial maiúscula, separadas por ponto. 

2. Ao realizar a inscrição, o discente deverá anexar seu resumo em formato 

WORD.  

3. Após a avaliação dos resumos pela Comissão Científica, será emitida 

uma Carta de Aceite.  

4. Após o recebimento da Carta de Aceite, a inscrição será validada 

mediante pagamento, a ser realizado no LabPort (sala 3325 A do Prédio 



 
 
 

 
 

 
 
 

                       

16), conforme Cronograma (item 7 desta Circular) e Investimento (item 8 

desta Circular). 

5. Para as comunicações serão destinados 15 minutos de apresentação e 5 

de discussão, conforme programa a ser divulgado em data próxima ao 

evento.  

6. Para a confecção dos pôsteres digitais será utilizado um único slide de 

programa de apresentação, por exemplo, Power Point, que deverá conter 

título, nome dos autores, órgão de fomento (se houver), objetivos, 

metodologia, resultados, discussão. Maiores instruções serão 

enviadas em data próxima ao evento. 

 

CRONOGRAMA 

São datas importantes a serem observadas pelos participantes da Mostra: 

 

Inscrição e envio de resumos 01/09 a 10/09 

Emissão de Cartas de Aceite 11/09 a 16/09 

Pagamento no LabPort 16/09 a 19/09 

Divulgação da programação 23/09 

Ajustes na programação 23/09 a 25/09 

Divulgação da programação final 26/09 

Envio da versão final do pôster 27/09 

 

 

INVESTIMENTO  

- R$ 15,00 (comunicador oral ou pôster) 

- R$ 5,00 ( apenas ouvinte)* 



 
 
 

 
 

 
 
 

                       

* Receberão certificado de ouvinte os participantes com frequência 

mínima de 75% no evento. 

 

PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

A ser realizado presencialmente 

Local: LabPort (Prédio 16, Sala 3325A), de 16/09 a 19/09, das 8h30 às 12h e 

das 13h30 às 17h. 

 

CANAL DE COMUNICAÇÃO COM A COMISSÃO ORGANIZADORA 

 Toda a comunicação relativa ao evento (envio de Cartas de Aceite, 

esclarecimento de dúvidas e resposta a solicitações de participantes) ocorrerá 

EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail: mostradetrabalhosemandamento@gmail.com 

 

Comissão organizadora  

XI MOSTRA DE TRABALHOS EM ANDAMENTO 
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