
 

 
 

2ª. CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
Data: 18 e 19 de maio de 2023 

Local: EFLCH-UNIFESP 
Organização: LabLinC (UNIFESP) e GREMD (USP) 

 
Atualizações: prorrogação de prazo para submissão (10/01/23) e gratuidade na inscrição. 

 

   

 

O CBM 

O Colóquio Brasileiro de Morfologia (CBM) é um evento científico nacional que busca 

congregar estudos diversos desenvolvidos na área de Morfologia. Em sua quinta edição, o evento 

será sediado na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), no Campus Guarulhos, em São 

Paulo, Brasil, nos dias 18 e 19 de maio de 2023. A organização do VI CBM resulta de uma parceria 

entre o Laboratório de Linguagem e Cognição – LabLinC – da UNIFESP e o Grupo de Estudos em 

Morfologia Distribuída – GREMD – da Universidade de São Paulo (USP). 

Em 2023, o tema do colóquio será “Morfologia na Gramática e além”. O evento contará 

com palestras de Alina Villalva (ULisboa) e Cristina Name (UFJF), que desenvolvem trabalhos 

pioneiros nas interfaces entre a Morfologia e a Psicolinguística, mesas-redondas com os 

pesquisadores Janayna Carvalho (UFMG), Mário Viaro (USP), Maurício Resende (UFMG) e Paulo 

Chagas (USP), além de sessões de comunicações orais e pôsteres. 

Para apresentação em formato de comunicação oral e pôster, podem ser submetidos 

trabalhos desenvolvidos em diferentes subáreas da Morfologia, explorando também suas 

interfaces e aplicações, sem restrições a abordagens descritivas, teóricas e/ou metodológicas. 

 

Modalidades de comunicação 

Comunicação oral: é destinada à participação de pós-graduandos e pesquisadores pós-graduados, 

sendo permitida, ainda, a submissão de alunos de iniciação científica em coautoria com seus 

respectivos orientadores; 

Pôster: é destinada exclusivamente à apresentação de estudantes de graduação. 

 

Inscrições 

1. A submissão de resumos estará aberta de 20/10/2022 a 10/01/2022, exclusivamente por:  

https://www.even3.com.br/vi-coloquio-brasileiro-de-morfologia-286217  

2. Cada participante poderá inscrever somente um resumo como autor principal, mas poderá 

integrar inscrição em mais de um trabalho no caso de coautoria. 

3. Os resumos serão avaliados por comissão científica em sistema duplo-cego e aqueles que 

foram aprovados estarão aptos a participar do evento; 

4. Serão selecionados 14 trabalhos para apresentação nas sessões de comunicação oral; 

5. A comissão organizadora enviará ao e-mail cadastrado na plataforma de inscrição o resultado 

da avaliação e a carta de aceite com a data e o horário da apresentação; 

6. Serão emitidos certificados de apresentação de comunicação oral ou pôster aos autores 

inscritos que comparecerem ao evento. 

https://www.even3.com.br/vi-coloquio-brasileiro-de-morfologia-286217


VI CBM - COLÓQUIO BRASILEIRO DE MORFOLOGIA 

 
 

 

Comunicação 

Email: vicbmsp@gmail.com 

Site: https://www.lablincunifesp.com/vi-cbm 

Instagram: @vicbmsp 

 

Datas importantes 

Ação Data 

Inscrição com apresentação de trabalhos 20/10/2022 a 10/01/2022 

Inscrição de ouvintes (sem apresentação de trabalho) 20/10/2022 a 19/05/2023 

Resultado da avaliação de resumos e emissão de cartas de 
aceite 

20/02/2023 

Evento 18 e 19/05/2023 

 

Valores de inscrição: evento gratuito. 

 

Normas para elaboração de resumos 

Os resumos submetidos para o evento devem: 

●  Conter entre 500 e 700 palavras sem contar as referências bibliográficas; 

●  Descrever sucintamente os seguintes aspectos do trabalho: objetivo(s), perspectiva teórica, 

metodologia e/ou dispositivo de análise e resultados parciais ou finais da pesquisa; 

●  Indicar de 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto e vírgula. 

 

Publicação dos trabalhos 

Haverá um número temático (2024.1) da revista Veredas - UFJF (Qualis A1) dedicado à publicação 

dos trabalhos selecionados no evento e aceitos para publicação de acordo com a política editorial 

da revista.

 

Comissão organizadora 

Indaiá de Santana Bassani (UNIFESP) 

Beatrice Monteiro (UESPI/USP) 

César Elidio Marangoni Junior (USP) 

Elisângela Gonçalves da Silva (UESB) 

Fernando Valls Yoshida (USP) 

Geovana Viana Queiroz (UNIFESP) 

Ana Paula Scher (USP) 

Janderson Silva (UNIFESP) 

Lara O. Vacaro (USP) 

Larissa E. Nascimento (USP) 

Marcela Nunes Costa (UNIFESP) 

Miriam da Costa Leite (UNIFES

 

 

Apoio:  

Programa de Pós-graduação em Letras da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de São Paulo 

Programa de Pós-graduação em Linguística da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 
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