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Circular 01 

 

O II Arquivo de Língua Jovens Pesquisadoras/es (GAL JP) acontecerá entre 

os dias 19 e 23 de junho de 2023, em formato presencial, na UERJ/Maracanã. 

O GAL JP, como carinhosamente chamamos o evento, tem por objetivo ser 

um espaço de debate e reflexão, tanto para aqueles que estão iniciando seu 

caminho no prazeroso campo das Ciências da Linguagem, quanto para aqueles 

que já estão há alguns anos trilhando esse caminho. Os pesquisadores 

apresentarão percursos de pesquisa, inquietações e movências de sentidos em 

diferentes teorias e objetos.  

O evento possui caráter interinstitucional e busca congregar graduandos, 

mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos que integram o Grupo Arquivos 

de Língua. 

 

1. Da apresentação de trabalho 

Os trabalhos inscritos serão apresentados por meio de mesas plenárias que 

ocorrerão durante o evento. Estão previstas até 8 (oito) mesas plenárias que 

ocorrerão em dias e horários alternados (quatro pela manhã e quatro pela tarde). 

Poderão apresentar comunicação oral as/os jovens pesquisadoras/es de 

qualquer nível de formação que integram o Grupo Arquivos de Língua. Todos 

os trabalhos, após a apresentação, terão um tempo de debate que será 

controlado pelo/a Mediador/a da mesa. 

 

2. Das normas para submissão de trabalhos 

• O evento será gratuito para todas as modalidades; 

• A inscrição para apresentação para o evento será feita via Formulário 

Google, disponível em: https://bit.ly/galjp2023. 

• A inscrição será realizada por meio de resumo de no máximo 100 

palavras e 3 palavras-chave a ser submetido no ato da inscrição.  

https://bit.ly/galjp2023


• Posteriormente, o participante deverá encaminhar um resumo expandido 

para fins de publicação. 

• A submissão do resumo expandido deverá ser realizada por meio do 

modelo disponibilizado pela organização do evento e disponível em: 

https://bit.ly/modeloresumojp. 

• Cada jovem pesquisador/a poderá apresentar um único trabalho.  

• Considerando o propósito do evento, ensejamos a submissão de 

trabalhos de duplas, trios ou quartetos. 

 

3. Dos prazos: 

• O prazo para inscrição será de 15 de março a 15 de abril de 2023. 

• O prazo para submissão dos resumos expandidos será da data da 

confirmação do aceite até 15 de maio de 2023. 

 

Realização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio 

https://bit.ly/modeloresumojp

