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I Circular 

XII Encontro de Pós-Graduandos em 

Estudos Discursivos da USP 

O Encontro de Pós-Graduandos em Estudos Discursivos da USP – 

EPED-USP – é um evento acadêmico anual, organizado pelos pós-

graduandos da área de Filologia e Língua Portuguesa, que visa a 

promover o diálogo entre as distintas abordagens teóricas e 

metodológicas sobre o discurso na Universidade de São Paulo. 

Com edições desde 2009, o evento busca a integração entre os pós-

graduandos dos diversos programas da Universidade de São Paulo, incentivando o 

debate franco e aberto acerca dos diferentes olhares epistemológicos, das distintas metodologias 

e dos variados objetos de análise que caracterizam a instituição no que concerne ao estudo da 

produção contextualizada de sentido. 

Com um acolhimento especial dentre os/as docentes e alunos/as da USP, bem como de 

pesquisadores/as consagrados/as de universidades do Brasil e do exterior, convidados/as para a 

realização de mesas e conferências, seu sucesso e sua aceitabilidade no meio acadêmico têm 

servido de exemplo para uma série de eventos organizados por pós-graduandos/as dentro e fora 

da Universidade de São Paulo, na área de Linguística e Literatura. 

Em 2021, o EPED chega à sua décima segunda edição com o tema Práticas Discursivas em 

mídias digitais. O objetivo desta escolha é propiciar, nas mesas e nas conferências, uma 

reflexão atual sobre o impacto das mídias digitais na constituição do texto e do discurso; os 

modos pelos quais os processos dialógicos, interacionais e identitários são afetados e 

redimensionados por tais tecnologias; e os efeitos dessas novas práticas na teorização e na 

metodologia utilizadas no âmbito dos estudos do texto e do discurso, no que se refere a 

procedimentos de coleta e de constituição de corpora, ao trabalho com a multimodalidade e 

com cadeias discursivas, bem como à integração de softwares para análise de dados.  

A fim de garantir um debate profícuo acerca das pesquisas desenvolvidas pelos/as pós-

graduandos/as, cada sessão de comunicação contará com, no máximo, 4 apresentações. Cada 

apresentação terá 15 minutos de duração, seguidos de 15 minutos de discussão entre o/a 

apresentador/a, os/as ouvintes e o/a debatedor/a convidado/a.  

Em sua décima segunda edição, a realizar-se nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2021, o 

EPED convida tanto pesquisadores/as vinculados/as à Universidade de São Paulo – docentes e 

discentes –, quanto pesquisadores/as de outras instituições a debaterem as suas pesquisas, cujo 

foco sejam questões discursivas, textuais, semântico-pragmáticas e interacionais. 
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Data do evento: 06, 07 e 08 de outubro de 2021. 

 

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO  

1. Sem apresentação de trabalho (ouvinte)  

Esta modalidade está aberta a quaisquer pessoas que se interessem pela temática do evento. A 

inscrição como ouvinte é gratuita e deve ser realizada por meio de formulário específico no site 

do evento, na aba “Inscrições, prazos e valores” (http://eped.fflch.usp.br/ 

inscricoesprazosvalores). 

 

2. Com apresentação de trabalho (comunicação oral) 

A Comissão Organizadora destaca que apenas as mesas e as conferências estão tematicamente orientadas a uma 

discussão sobre textualidade e discursividade em mídias digitais. As comunicações orais devem refletir as 

pesquisas em andamento dos/as participantes. Logo, as propostas submetidas à organização do evento não 

precisam versar sobre práticas discursivas em mídias digitais. 

O público-alvo para essa modalidade de inscrição é o/a pesquisador/a em formação. O evento aceita 

trabalhos produzidos por: 

i. alunos/as de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, orientados/as por um/a docente da 

USP; 

ii. pós-doutorandos/as supervisionados/as por algum/a docente da USP; 

iii. orientandos/as de professores/as aposentados/as que mantêm vínculos de pesquisa com a USP; 

iv. alunos/as especiais de pós-graduação da USP; 

v. egressos/as de programas de pós-graduação da USP, desde que não atuem como docentes em 

programas de pós-graduação; 

vi. alunos/as de pós-graduação e de iniciação científica em Estudos do Texto e do Discurso, 

vinculados/as a outras universidades, até o limite de 40 inscrições. 

 

Dada a dinâmica das sessões de comunicação e a proposta de ampliar o potencial de intercâmbio 

entre todos/as os/as participantes do evento, o XII EPED comportará, no máximo, 100 

comunicações orais. 

O EPED aceita propostas de apresentação individuais ou em coautoria. A coautoria é restrita a apenas 

dois/duas comunicadores/as. Nesse último caso, ambos/as os/as autores/as devem pagar a taxa de 

inscrição. 

 

 

DINÂMICA DAS SESSÕES DE COMUNICAÇÃO 

Os trabalhos serão apresentados no formato ‘comunicação oral’. Cada sessão terá duração de 2 horas, 

divididas em 4 partes. Cada participante terá quinze (15) minutos de apresentação, seguidos de quinze 

(15) minutos de debate sobre o trabalho, conduzido por um/a docente convidado/a pela Comissão 

Organizadora para atuar como mediador/a da sessão. 

Desse modo, cada participante terá trinta (30) minutos dedicados ao seu trabalho: quinze (15) minutos 

para a comunicação oral e quinze (15) minutos para o debate. 
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PRAZOS E VALORES 

Para Comunicação Oral, são aceitas inscrições até o dia 06 de agosto. 

As cartas de aceite serão enviadas até o dia 10 de agosto. 

A taxa de inscrição tem o valor de R$50,00 para pagamentos efetuados até o dia 20 de agosto. 

Para pagamentos efetuados entre os dias 21 de agosto e 10 de setembro, a taxa de inscrição 

terá o valor de R$60,00. 

O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado somente após o recebimento da carta de 

aceite. 

 

 

REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

As inscrições, tanto para ouvintes, quanto para comunicadores, serão efetuadas por meio de um 

Formulário Google disponível no site do evento, na aba “Inscrições, prazos e valores” 

(http://eped.fflch.usp.br/inscricoesprazosvalores). 

 

 

PAGAMENTOS 

O pagamento deve ser realizado por meio de depósito, transferência ou PIX para a conta 

disponibilizada no site do evento.  

Basta seguir as instruções presentes na aba “Inscrições, prazos e valores” 

(http://eped.fflch.usp.br/inscricoesprazosvalores) para o passo a passo do pagamento e do 

envio do comprovante de pagamento. 

 

 

Informações detalhadas podem ser encontradas em nosso site: http://eped.fflch.usp.br/.  

Esperamos encontrar a todos/as no XII EPED. 

 

____________________________ 

Prof. Dr. Paulo Roberto Gonçalves Segundo 

Presidente da Comissão Organizadora do XII EPED 

 

Comissão Organizadora  

Claudia Castanheira Cardoso 

Célia Regina Araes 

Gabriel Isola-Lanzoni 

Lucas Pereira da Silva 

Natalia Penitente Andrade 

Taciane Domingues Ferreira 
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