Últimas inscrições

Colóquio Internacional

Greimas
Desenvolvimentos, apropriações
e desdobramentos para uma
semiótica das práticas
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www.greimas.com

Fotografia por Françoise Ploquin, 1986.

P

or ocasião do 100º aniversário de nascimento de Algirdas Julien Greimas, o Centro
de Pesquisas Sociossemióticas - CPS organizará nos dias 14, 15, 16 e 17 de março de 2017,
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), no campus Perdizes, o Colóquio Internacional que propõe reunir semioticistas, pesquisadores, pós-graduandos e graduandos de várias Áreas.
Explorando os fundamentos e métodos do projeto científico da teoria semiótica enquanto uma
teoria da ação que se alicerça para a construção
do sentido em procedimentos descritivos e analíticos, o propósito do Colóquio é situar a trajetória de desenvolvimento dos modelos propostos,
suas imbricações e apropriações de outras disciplinas com o propósito de posicionar a semiótica
como disciplina ancilar das Ciências Humanas.
Das bases do estruturalismo ao pós estruturalismo, esses fundamentos e métodos continuaram
se desdobrando a fim de propor um alcance mais
alargado de objetos de estudo de várias Áreas do
conhecimento que nos conduzem a uma reflexão geral sobre os usos da teoria e seu(s) método(s) a serviço da inteligibilidade das práticas
humanas. Da arquitetura que Semântica Estrutural lançou como projeto fundador em 1966, nas
várias etapas das obras de Greimas foram erguidos os patamares edificantes da teoria até Da imperfeição, em 1987, sua última obra individual.

Em torno de Greimas, um grupo de semioticistas
de países diversos levava a cabo seu projeto em
distintos campos que, reunidos em apresentações e debates nos Seminários da École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), no fio
dos anos promoveu não só um desenrolar teórico-metodológico, mas também a disseminação
da teoria semiótica pelo mundo. Como teórico
formador de modelos, Greimas também deixou
um testemunho de formação de semioticistas
rigorosos que implementaram a disciplina em
outros países, dentre os quais o Brasil se destaca. Linguística, Artes, Arquitetura, Comunicação
Social, Direito, Urbanismo, Design, Marketing,
Gestão, Engenharia, em especial, Robótica, Medicina, Psicologia, Educação, Política e Relações
Internacionais, entre outros campos, a disseminação do arcabouço teórico e metodológico da
semiótica tem desdobramentos que podem ser
partilhados entre a comunidade de interessados
em um amplo balanço das contribuições e perspectivas que foram construídas e estão abertas a
novos desenvolvimentos.
No centenário de nascimento de Greimas, nascido em 9 de março de 1917, o Colóquio Internacional visa refletir sobre o legado de seu projeto
científico, sobre os percursos traçados e novos
caminhos de investigação.

C

om uma programação diversificada em
Conferências, Mesas Redondas, Sessões
de Comunicação, Sessões Temáticas, Sessões de Pôster e Cursos Intensivos, o Colóquio
organiza-se conforme a seguinte grade de distribuição das atividades:
Terça-feira
14/03

Quarta-feira
15/03

Quinta-feira
16/03

Sexta-feira
17/03

Sábado
18/03

08h às 10h
Sessões de
Comunicação

08h às 10h
Sessões de
Comunicação

08h às 10h
Sessões de
Comunicação

Cursos

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

12h às 13h
Últimas inscrições

10h30 às 13h
Mesa Redonda III

10h30 às 13h
Mesa Redonda V

10h30 às 13h
Mesa Redonda VII

Cursos

13h às 13h30
Sessão de abertura

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

14h às 16h
Painel de Pôsteres

14h às 16h
Sessões de
Comunicação

14h às 16h
Sessões de
Comunicação

Cursos

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

Coffee Break

16h às 18h30
Mesa Redonda II

16h30 às 19h
Mesa Redonda IV

16h30 às 19h
Mesa Redonda VI

16h30 às 19h

Cursos

13h30 às 15h30
Mesa Redonda I

18h30 às 19h30
Conferência de
Abertura
19h30
Abertura da
Exposição e Coquetel

A inscrição para o Colóquio pode ser realizada
nas modalidades de ouvintes ou de participantes em Sessão de comunicação, Sessão Temática,
Pôster e/ou Cursos intensivos. A Sessão de Comunicação é voltada para professores pós-graduados ou discentes da pós-graduação, que poderão inscrever-se com um trabalho individual e
um coletivo. O Pôster é voltado para apresentação de discentes de graduação.

Fórum
Sessão de
encerramento

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL
A Sessão de comunicação oral será organizada
pelo Colóquio tanto a partir da seleção dos trabalhos recebidos, quanto a partir de grupos já
pré-definidos de participantes em torno de um
determinado tema que se inscrevem na modalidade Sessão de Comunicação Temática.
Cada sessão está prevista para ser formada, em
média, por 5 trabalhos e terá um título que abrange as diversas pesquisas agrupadas. As apresentações serão realizadas nos primeiros horários
tanto do período matutino quanto do vespertino,
em salas de aula a ser divulgadas, no Caderno de
Programação e nos banners com indicação da
localidade das salas na Universidade.
A Sessão de Comunicação será organizada a
partir da seguinte dinâmica:
• 120 minutos por Sessão, com 5 apresentações
de 20 minutos cada e mais 20 minutos reservados no final para um debate geral.
As salas estarão equipadas com computador e
projetor multimídia.
Cada Sessão será conduzida por um professor/
pesquisador que é convidado para dirigir os trabalhos da sessão com as seguintes funções:
1) garantir o bom encaminhamento dos trabalhos, pedindo antes do início que cada expositor coloque seus arquivos no computador e se
certificando com o monitor da sala que tudo
funcione adequadamente para o início;
2) na abertura, convidar a audiência para permanecer durante o período de duração para que
haja um bom debate dos trabalhos no encerramento das apresentações;
3) apresentar cada expositor e sua instituição;
4) controlar rigorosamente o tempo das apresentações e dos debates para todos terem iguais
condições;
5) comentar os trabalhos apresentados e abrir
para o debate dos expositores e demais participantes;
6) entregar o certificado de participação no final
da sessão;
7) preencher ficha do andamento da sessão, entregando-a ao monitor no encerramento da
atividade.

SOBRE OS RESUMOS DA
SESSÃO DE COMUNICAÇÃO
A proposição de resumo para a sessão de comunicação deve seguir as normatizações do template do Colóquio divulgado no site (www.greimas.
com). O resumo deve ter no mínimo 800 palavras
e no máximo 1.000 palavras. Não serão aceitas
versões fora dessas dimensões nem fora do modelo.
PÔSTER
Os pôsteres estarão reservados à apresentação
de investigações de discentes dos cursos de graduação. Para um melhor andamento da atividade é recomendado que o professor acompanhe
o seu aluno no horário de exposição da sala dos
pôsteres. Pesquisadores sêniores serão responsáveis por comentar um conjunto de pôsteres. Os
pôsteres deverão ser afixados antecipadamente
no local determinado das 12:00 às 13:00, na segunda-feira, dia 13 de março de 2017 e não poderão ser retirados em hipótese alguma do local
até o encerramento do evento. Haverá uma sessão específica para o expositor estar à disposição
do público visitante para fazer a exposição do
pôster e conversar com os interessados.
SOBRE OS RESUMOS DO PÔSTER
A proposição de resumo para a sessão pôsteres
deve seguir as normatizações do template do
Colóquio divulgado no site (www.greimas.com).
O resumo deve ter no mínimo 300 palavras e no
máximo 400 palavras. Não serão aceitas versões
fora dessas dimensões nem que fora do modelo.
CURSOS INTENSIVOS
Os Cursos Intensivos serão de seis horas, ocupando o último dia do Colóquio. Propostas foram feitas a convidados de destaque e serão divulgados para receber um número limitado de
inscrições a fim de garantir um bom aproveitamento do programa.

CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO
•
•
•
•

LÍNGUAS DO COLÓQUIO

Envio de resumos expandidos do dia 17 de outubro ao dia 15 de dezembro de 2016
Resultado dos pré-selecionados até o dia: 16
de janeiro de 2017
Envio das versões completas dos trabalhos
aceitos até o dia 10 de fevereiro de 2017
Divulgação da Programação: 03 de março de
2017

O Colóquio tem como línguas oficiais o português, as demais línguas neolatinas e o inglês.
Para permitir ampla participação do público, é
solicitado aos participantes aprovados que submeterem seus resumos em língua estrangeira, a
projeção da apresentação em português nas sessões de comunicação.

As inscrições para as atividades serão feitas via
sistema e terão dois valores em decorrência da
data de sua realização, a saber:
• Primeira fase do dia 16/01 ao dia 13/02/2017
• Segunda fase do dia 14/02 ao dia 13/03/2017
(adicional de R$50,00)

Valores para
inscrição no
Colóquio

Do dia 16/01/2017
ao dia 13/02/2017

Do dia 14/02/2017
ao dia 13/03/2017

Com
apresentação
de trabalho

Sem
apresentação
de trabalho

Com
apresentação
de trabalho

Sem
apresentação
de trabalho

Estudante
de graduação

R$120,00

R$100,00

R$170,00

R$150,00

Estudante
de pós-graduação

R$180,00

R$150,00

R$230,00

R$200,00

Professor/
Pesquisador

R$250,00

R$200,00

R$300,00

R$250,00

Valores para inscrição
nos Minicursos

Do dia 16/01/2017
ao dia 13/02/2017

Do dia 14/02/2017
ao dia 13/03/2017

Quando também inscrito no Colóquio

R$100,00

R$100,00

Sem inscrição no Colóquio (avulso)

R$150,00

R$150,00

Apoio

Realização

