PRIMEIRA CIRCULAR
Os organizadores do Seminário de Geossociolinguística (SEGEL), evento
coordenado pelo Professor Doutor Abdelhak Razky, sentem-se honrados em
convidá-los a participar do VIII SEGEL, que será realizado na Universidade
Federal do Pará (UFPA), em Belém, no período de 23 a 25 de outubro de 2019.
O SEGEL é um evento organizado pelo grupo de pesquisa do Projeto
Geossociolinguística e Socioterminologia (GeoLinTerm), projeto que está
vinculado ao Instituto de Letras e Comunicação (ILC) da UFPA, tendo como líder
o Prof. Abdelhak Razky. O SEGEL surgiu em 2009 como um evento de caráter
regional – por isso o seu nome original era Seminário Regional de
Geossociolinguística (SERGEL) – e passou a ser considerado um evento
nacional, SEGEL, a partir de 2017. O objetivo geral do SEGEL é fortalecer a
sinergia entre pesquisa, ensino e extensão, aproximando a Graduação e a PósGraduação no Curso de Letras, a fim de contribuir para a ciência e a educação
na Região Amazônica.
Desde a primeira edição em 2009, o SEGEL conta com o apoio do
Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PROPESP) da UFPA, do ILC, e sempre submete suas edições a
agências de financiamento como CNPq, CAPES e FAPESPA.
Nesta oitava edição, o evento tem como temática “Desafios para os
Estudos Geossociolinguísticos: diversidade e respeito às identidades”.
A escolha dessa temática tem como foco, dentre outros, refletir sobre o caráter
humanístico da Linguística e sobre a dimensão ética, estética e política que
envolve as identidades sociais.
O escopo do evento abriga trabalhos das áreas de Linguística, Letras e
Educação, relacionados a pesquisa, a ensino e a novas tecnologias, utilizadas ou
utilizáveis para a melhoria da formação e da atuação dos profissionais dessas
áreas. Nesse sentido, serão bem-vindas contribuições de professorespesquisadores, professores da Educação Básica e Superior, estudantes de
Graduação e de Pós-Graduação, gestores e técnicos educacionais, profissionais
de atividades afins.
O VIII SEGEL contará com a realização de palestras, simpósios, mesasredondas, minicursos, comunicações individuais e pôsteres.
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