II CONGRESSO INTERNACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
XX CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA
Em homenagem a Ferdinand de Saussure

Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos

(CiFEFiL)

Universidade Veiga de Almeida (UVA)
Rio de Janeiro, de 29 de agosto a 02 de setembro de 2016

Circular nº 1, de 8 de outubro de 2015
Abertura de inscrições e informações gerais

Encontram-se abertas as inscrições para o II Congresso Internacional de
Linguística e Filologia e o XX Congresso Nacional de Linguística e Filologia, que
ocorrerá do dia 29 de agosto a 02 de setembro de 2016, sendo que as propostas de
simpósios ou grupos de trabalhos (GT) serão encerradas no dia 30 de novembro de
2015, as inscrições de trabalhos serão encerradas no dia 30 de julho e as inscrições sem
apresentação de trabalhos serão encerradas no dia 30 de agosto de 2016.
A circular nº 2 instruirá sobre as propostas de simpósios ou grupos de trabalhos.
Apresentamos abaixo as informações gerais sobre o evento, que estarão
disponíveis também na página http://www.filologia.org.br/xx_cnlf:
Em 2016, o Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos
(CiFEFiL) realizará o II Congresso Internacional de Linguística e Filologia e o XX
Congresso Nacional de Linguística e Filologia, na UNIVERSIDADE VEIGA DE
ALMEIDA (Campus Tijuca – UVA – Rua Ibituruna, 108 – Maracanã – Rio de Janeiro
– RJ).
Esse Congresso pretende pôr em prática os seguintes objetivos do Círculo:
a) Divulgar as pesquisas filológicas e linguísticas;
b) Ampliar os estudos de filologia e de linguística nas faculdades e institutos de
letras;
c) Promover o intercâmbio nacional e internacional dos estudos e pesquisas
nesses campos;

d) Demonstrar a utilidade dos estudos e pesquisas filológicas e linguísticas para
o desenvolvimento das ciências e das tecnologias em geral;
e) Colaborar, no campo da ecdótica, com as demais áreas de estudo com edições
diplomáticas, críticas, genéticas etc.
f) Facilitar as interações entre as diversas subáreas dos estudos das linguagens
humanas.
Durante a realização do II CILF e XX CNLF, haverá:


até 21 mesas-redondas (uma na sessão de abertura e de três a cinco por dia a
partir da terça-feira, dia 30 de agosto) das 8h00 às 10h00;



8 conferências das 10h00 às 12h00 (a partir de terça-feira, dia 30 de agosto);



comunicações livres das 13h30 às 15h30 (terça, quinta e sexta);



simpósios das 16h00 às 18h00 (terça, quarta e quinta-feira);



8 palestras (duas por dia, até quinta-feira, dia 01 de setembro, das 19h00 às
21h00);



minicursos (segunda-feira, dia 29 de agosto, das 14h00 às 16h00 e das 16h00 às
18h00);



pôsteres, lançamento de livros, coquetel e sessão musical (quarta-feira, dia 31 de
agosto, das 13h30 às 16h30);



sessão cultural de encerramento, com coquetel e sessão musical (sexta-feira, dia
02 de setembro, das 16h00 às 18h00),



avaliação do congresso e eleição da nova diretoria para o biênio 2016-2018
(sexta-feira, dia 02 de setembro, a partir das 18h00).
Como o II Congresso Internacional de Linguística e Filologia e XX Congresso

Nacional de Linguística e Filologia será em homenagem a Ferdinand de Saussure, todas
as linhas de pesquisa que tiverem apoio bibliográfico nas suas obras serão consideradas
pertinentes à temática do evento.
A bibliografia resumida do homenageado estará na página do II CILF & XX
CNLF para facilitar a organização dos trabalhos dos interessados nessa temática.

As atas do congresso serão publicadas em duas versões dos Cadernos do CNLF:
uma digital (CD-ROM) e outra virtual (http://www.filologia.org.br/cnlf.html). Os livros
de programação, resumos e minicursos manterão a versão impressa.

Atenciosamente,
A Coordenação

