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3ª Convocatória - Organização e Formato de Apresentações 

Fornecemos mais informações sobre a organização das mesas-redondas, datas, taxas de inscrição e 
composição do Comitê Científico do 14º Congresso Mundial de Semiótica da Associação 
Internacional de Semiótica – IASS/AIS, a realizar-se de 9 a 13 de setembro de 2019 em Buenos
Aires, Argentina.. 

Organização e Formato das Apresentações
As apresentações dos trabalhos terão uma duração de 20 minutos e se reservarão 10 minutos por 
trabalho para perguntas e comentários (intercalados ou no final da série de apresentações). Cada 
sessão terá uma hora e meia de duração e incluirá até três trabalhos. 
A conformação das mesas-redondas será definida pelo Comitê Científico e pelo Comitê de 
Organização a partir dos temas propostos. Todas as mesas-redondas reunirão as apresentações com 
um critério de afinidade temática e, sempre que for possível, se procurará programar as mesas que 
compartilhem uma temática ou um campo de interesse comum, para gerar uma série de 
apresentações e organizar os debates em uma mesma jornada e espaço físico.
Solicita-se aos apresentadores o complemento de uma apresentação visual em outra língua diferente
da que for utilizado pelo apresentador, pode-se escolher entre o espanhol ou o inglês. 
Diariamente haverá dois períodos de apresentações semi-plenárias de uma hora de duração com 
dois oradores principais convidados em cada uma, com até quatro mesas-redondas simultâneas.
O formato escolhido para as mesas redondas e para as apresentações semi-plenárias procura 
aproveitar o caráter internacional do congresso para favorecer o encontro e estimular o diálogo entre
os participantes de diferentes países em função de questões ou de abordagens comuns.
Pensamos que este formato permitirá visibilizar a produção das diferentes cátedras universitárias e 
de equipes de pesquisa e incentivar as redes de contato, projetos e publicações de alcance 
internacional. A principal meta do 14° Congresso Mundial de Semiótica é a construção de um 
espaço de encontro e de intercâmbio entre os pesquisadores e especialistas no campo.
A aqueles que desejem compartilhar a mesa redonda com outros pesquisadores sob um subtema 
específico, solicita-se que informem da proposta no envio de cada resumo. A proposta será atendida
pelo Comitê Organizador. Nesse caso, se identificará a mesa com esse subtema no programa.
Aqueles que desejam apresentar propostas de lançamentos de publicações, devem apresentar essa 
iniciativa ao endereço eletrônico do Congresso, do 30 de março até 30 de abril. 

Outras informações de interesse

• Prazo para submissão de resumos: 5 de dezembro (mais informação).

https://worldcongressofsemiotics2019.us18.list-manage.com/track/click?u=ab61621ca071f812c4cb6e195&id=9c16cc5f91&e=289bab4b1b


• Redução das tarifas correspondentes aos participantes dos países dos segmentos 2 e 3  (mais 
informação).

• Publicação do Comitê Científico (mais informação)

https://worldcongressofsemiotics2019.us18.list-manage.com/track/click?u=ab61621ca071f812c4cb6e195&id=de2047d531&e=289bab4b1b
https://worldcongressofsemiotics2019.us18.list-manage.com/track/click?u=ab61621ca071f812c4cb6e195&id=c5b13fba40&e=289bab4b1b
https://worldcongressofsemiotics2019.us18.list-manage.com/track/click?u=ab61621ca071f812c4cb6e195&id=c5b13fba40&e=289bab4b1b

