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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós

VII CER 
Dia 28  de Novembro de 2015

   
I - PÚBLICO ALVO 
Estudantes de graduação, pós
professores de Língua Portuguesa.
 
II - LOCAL: 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Rua Monte Alegre, 984 – Perdizes, SP
   
III - PROGRAMAÇÃO: 

Quando? O que? 

08h30m às 08h45 Abertura

08h45m às 10h15 

Palestra: “Formas de vida da mulher 
na revista O Cruzeiro”.
Palestra: “O potencial do moderno 
romance brasileiro de autoria 
feminina”.
Palestra: “Mulheres, canções e muita 
Retórica”.

10h30 às 12h30  Comunicações

 
IV - INSCRIÇÕES 
Todos os inscritos receberão o livro “
integrantes do Grupo Era e convidados especialíssimos.
 
O VII Colóquio de Estudos Retóricos
submissão de trabalhos e com submissão de trabalhos.
 
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
 
a - INSCRIÇÕES COM OU 
* Acessar o site do Grupo ERA e preencher o 
estudosretoricos.com.br/coloquios/inscricao
 
* Efetuar o depósito do valor da
depósito para o e-mail coloquios@grupoera
 
 

VII Colóquio de Estudos Retóricos
A Instauração do discurso feminino na modernidade

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Língua Portuguesa

CER - Colóquio de Estudos Retóricos 
de Novembro de 2015, das  8h  às 12h30m. 

Estudantes de graduação, pós-graduação – Stricto sensu, Lato sensu, pesquisadores e 
professores de Língua Portuguesa. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Perdizes, SP 

 

 Quem? 

Abertura Cerimonial 

Palestra: “Formas de vida da mulher 
na revista O Cruzeiro”. 

Dr. Juscelino Pernambuco

Palestra: “O potencial do moderno 
romance brasileiro de autoria 
feminina”. 

Dra. Edna Maria Fernandes S. 
Nascimento 

Palestra: “Mulheres, canções e muita 
Retórica”. 

Dr. Luiz Antonio Ferreira

Comunicações Participantes do colóquio

Todos os inscritos receberão o livro “A RETÓRICA DO RISÍVEL”, publicado por 
integrantes do Grupo Era e convidados especialíssimos. 

Colóquio de Estudos Retóricos acolherá duas modalidades de inscrições: sem 
submissão de trabalhos e com submissão de trabalhos. 

ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO: 

COM OU SEM SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
Acessar o site do Grupo ERA e preencher o formulário no link 

estudosretoricos.com.br/coloquios/inscricao; 

epósito do valor da taxa de inscrição (R$ 30,00) e enviar o comprovante de
coloquios@grupoera-estudosretoricos.com.br;  
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Dados para depósito 
Banco do Brasil 
Agência 3565-3 
Conta Corrente 25568-8 
Sandra Maria Barbosa de Farias
CPF: 092 522 398 04 
 
b) NORMAS PARA ENVIO DO RESUMO:
A extensão máxima é de 250 palavras e deve conter:
esboço de fundamentação teórica, resulta
 
Os resumos que estiverem dentro dessas normas serão avaliados pela Comissão 
científica do evento. Os autores dos resumos aprovados serão avisados por e
 
Atenção: Os trabalhos devem, obrigatoriamente, atender os propósitos e objetivos do
evento. Não serão aceitos trabalhos fora do eixo temático de estudos retóricos da língua.
 
Cada apresentador terá 15 minu
30 minutos para debate. 
 
Cada sala terá um computador e um data

 

VII Colóquio de Estudos Retóricos
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Sandra Maria Barbosa de Farias 

) NORMAS PARA ENVIO DO RESUMO: 
é de 250 palavras e deve conter: Problema, objetivos, metodologia,

esboço de fundamentação teórica, resultados obtidos. 

Os resumos que estiverem dentro dessas normas serão avaliados pela Comissão 
ientífica do evento. Os autores dos resumos aprovados serão avisados por e

Os trabalhos devem, obrigatoriamente, atender os propósitos e objetivos do
vento. Não serão aceitos trabalhos fora do eixo temático de estudos retóricos da língua.

Cada apresentador terá 15 minutos para expor seu trabalho e, ao final das apresentações,

la terá um computador e um datashow à disposição do apresentador.
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Problema, objetivos, metodologia, 

Os resumos que estiverem dentro dessas normas serão avaliados pela Comissão 
ientífica do evento. Os autores dos resumos aprovados serão avisados por e-mail. 

Os trabalhos devem, obrigatoriamente, atender os propósitos e objetivos do 
vento. Não serão aceitos trabalhos fora do eixo temático de estudos retóricos da língua. 

o final das apresentações, 

o do apresentador. 


