
 

 

Maringá, 01 de junho de 2019 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

“(RE)LER A ARQUEOLOGIA DO SABER HOJE NOS ESTUDOS 

DISCURSIVOS DA LINGUAGEM: 50 ANOS” é um evento que comemora os 50 anos da 

publicação da obra “A Arqueologia do Saber”, do filósofo francês Michel Foucault. A 

programação será realizada entre 14 e 16 de outubro, na Universidade Estadual de Maringá 

(UEM), com palestra, mesas-redondas, lançamento de livros e sessões de apresentação de 

trabalhos. 

 

A comissão organizadora considerando o período para submissão de trabalhos, de 1º de 

junho a 1º de agosto de 2019, torna público os detalhes para envio das propostas de acordo com 

as modalidades previstas para o evento: painéis (estudantes de graduação vinculados aos 

programas de Iniciação Científica) e simpósios (professores, pesquisadores, doutores, 

doutorandos, mestres e mestrandos). 

 

DIRETRIZES 

As propostas para os dois tipos de apresentação devem ser submetidas seguindo as 

respectivas orientações: 

 

1) Os simpósios e os painéis serão distribuídos em quatro grandes temáticas, devendo 

os inscritos com apresentação de trabalho informar na FICHA DE INSCRIÇÃO em qual 

simpósio seu trabalho se enquadra. 

 

Simpósio 1: Discurso, acontecimento e produção de verdades na história 

Simpósio 2: Discurso, sujeito e efeitos de poder (governamentalidade e biopolítica) 

Simpósio 3: Discurso, corpo e dispositivos 

Simpósio 4: Discurso, sujeito e práticas de si   

 

2) Para controle da comissão organizadora, informe o número do CPF no campo 

específico disponível no arquivo. 

 

3) Os resumos deverão conter TÍTULO em negrito e caixa alta, fonte Times New 

Romam, tamanho 12. Logo abaixo, pulando uma linha, SOBRENOME e Nome(s) do(s) 

autores, seguidos da sigla da instituição de origem entre parênteses e do e-mail para contato. 

Em seguida, na segunda linha, texto do resumo com no mínimo 200 e no máximo 300 palavras, 

em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, contendo: tema de pesquisa, 

justificativa, objetivos, termos conceituais mobilizados durante as reflexões, corpus 

selecionado para as análises e conclusões. Após espaço de uma linha, três palavras-chave, 

separadas por ponto e vírgula. 

 

4) As submissões devem ser realizadas até 1º de agosto de 2019 exclusivamente pelo o 

e-mail arqueologia50@gmail.com. 

 

5) O formato do arquivo encaminhado para a comissão deve ser compatível 

com o software WORD (.doc), conforme o modelo disponível para download na aba 

INSCREVA-SE do site. Trabalhos que não seguirem o modelo indicado serão 

recusados. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d47ca7_f929b0c15bf64eb09003848c99705089.docx?dn=Ficha_de_Inscri%C3%A7%C3%A3o.docx
mailto:arqueologia50@gmail.com
https://arqueologia50.wixsite.com/foucault/inscreva-se


 

 

 

 

REALIZAÇÃO 

O evento é uma realização do GT Estudos Discursivos Foucaultianos da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística 

(Anpoll), do Programa de Pós-Graduação em Letras (PLE) e do Departamento de Língua 

Portuguesa da UEM. 

 

INFORMAÇÕES 

Outras informações também podem ser acompanhadas em 

www.facebook.com/foucaultanpoll e arqueologia50.wixsite.com/foucault. 

  

 

 

Prof. Dr. Pedro Navarro 

Coordenador Geral 

http://www.facebook.com/foucaultanpoll
https://arqueologia50.wixsite.com/foucault

