I ESCOLA DE VERÃO EDISO
2-3 de julho de 2020
Residencia La Cristalera - Universidad Autónoma de Madrid
Miraflores de la Sierra (Madrid)
Apresentação
Esta primeira escola de verão organizada pela EDiSo tem como objetivo criar um espaço de
reflexão intensa sobre questões teóricas e metodológicas atuais nos estudos do discurso.
Dirige-se particularmente a discentes de doutorado e jovens doutores/as, de qualquer
disciplina (linguística, comunicação, sociologia, antropologia, educação, psicologia,
humanidades etc.), com interesse central no estudo do discurso desde uma perspectiva
social. O programa possibilitará vários espaços formais e informais para debates, análises de
dados e criação de redes de colaboração e investigação. As duas jornadas acadêmicas da
escola incluirão atividades como:
•
•
•
•
•

Conferências magistrais
Grupos de leitura y discussão
Orientação sobre manuscritos
Oficina de análise de dados
Apresentação de comunicações

Conferencistas:
Patricia Baquedano-López, University of California, Berkeley
Luiz Paulo da Moita Lopes, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Local e Custos
A escola de verão tem caráter residencial e será realizada nas instalações da Residencia La
Cristalera da Universidad Autónoma de Madrid (http://www.lacristalera.com/). A inscrição
inclui deslocamento do Campus Cantoblanco da UAM e retorno ao centro de Madri no final
da escola, alojamento por duas noites e pensão completa durante o curso (desde o jantar de
1º de julho de 2020 até o almoço de 3 de julho de 2020). O preço da inscrição é 154 euros, o
que corresponde ao custo da hospedagem na Cristalera. A EDiSo financiará o restante dos
gastos vinculados à organização da escola e oferecerá algumas isenções para promover a
participação. Serão abertas 20 vagas para inscrições.

Apresentação de solicitações de inscrição
As pessoas interessadas em participar da escola de verão deverão enviar uma solicitação de
admissão que contenha a seguinte informação / documentação:
(1) Um texto de extensão máxima de 700 palavras que resuma a trajetória acadêmica
e profissional da pessoa solicitante, com especial ênfase na relevância da escola para
sua formação.
(2) Título e resumo da comunicação que a pessoa solicitante apresentará na escola de
verão, de no máximo 500 palavras. A comunicação deve ser original e abordar um
trabalho de pesquisa em andamento.
(3) No caso de solicitação de isenção, a pessoa solicitante deverá preencher o
formulário a seguir.
(4) Uma das atividades da escola de verão será uma sessão de orientação / feedback
sobre manuscritos em progresso, motivo pelo qual se solicitará às pessoas que
participem do curso compartilhar um manuscrito com um mês de antecedência à
escola de verão.
Os documentos em (1), (2) e (3) deverão ser enviados em um só arquivo, em formato PDF, à
coordenação da escola de verão (Eva Codó, Miguel Pérez-Milans, Bernardino Tavares, David
Poveda e Manuel Alcántara) pelo e-mail escuelaediso2020@gmail.com antes do dia 1º de
março de 2020.
Línguas de trabalho da I Escola de Verão EDiSo / Membresia na EDiSo
As línguas de trabalho da escola de verão serão as mesmas línguas habituais das atividades
da EDiSo. As pessoas participantes da escola de verão terão de ser sócios/as da EDiSo no
momento de formalização da inscrição.
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Formulário de solicitação de apoio

O formulário preenchido deve ser enviado a escuelaediso2020@gmail.com antes de
1º de março de 2020

1.

Nome

2.

Vínculo institucional

3.
Tipo de apoio e quantia que sua instituição disponibiliza para sua participação
nesta atividade

4.

Momento em que se encontra em sua trajetória profissional:
a) Doutoramento em curso: indique data de início do doutorado

_________________________________
b) Doutorado concluído: indique data de defesa da tese

doutoral

_________________________________

