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19 a 23 de julho de 2021-online 

 

 

QUARTA CIRCULAR V – CILH 

 

 

 O V Congresso Internacional de Linguística Histórica: Constelações 

Diacrônicas (V CILH), em homenagem às Professoras Charlotte Galves e Mary Kato, vem, 

através desta quarta circular, informar: 

 

1. A programação detalhada das apresentações já está disponível na plataforma do 

evento (endereço  www.even3.com.br/vcilh2021/), para a visualizar os congressistas 

devem acessar Área do Participante e buscar pelo link Apresentação de trabalho. 

A divulgação da programação final para o público geral será disponibilizada no site: 

https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/ na aba Programação. 

2. As instruções para Apresentação na modalidade Pôster serão disponibilizadas em 

15 de junho de 2021 na aba Submissão do site https://www2.iel.unicamp.br/v-

cilh/. 

3. As inscrições para a participação como ouvinte estão abertas com prazo 

estendido até 10 de julho de 2021 no endereço  www.even3.com.br/vcilh2021/. 

4. As inscrições para a participação em minicursos com vagas disponíveis estão 

abertas com prazo estendido até 10 de julho de 2021 ou até o preenchimento das 

vagas na Área do Participante no endereço www.even3.com.br/vcilh2021/. 
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5. Para o Lançamento de livros no evento, a organização do V-CILH disponibilizará 

espaço no site https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/ para o lançamento de livros. Os 

autores interessados podem nos contactar no email v_cilh@iel.unicamp.br com as 

seguintes informações: (i) referência bibliográfica completa; (ii) o valor de venda da 

obra; (iii) o site onde pode ser adquirido (quando possível) e ou algum outro link 

relacionado à obra que os autores queiram disponibilizar; (iii) imagem da capa para 

divulgação. Pedimos aos autores interessados que nos enviem as informações 

preferencialmente até 15 de junho de 2021. 

 

Não deixem de consultar toda informação disponível no nosso website: https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/ 

Uma inscrição em qualquer categoria é necessária para inscrever-se em minicursos. A orientação para 

inscrição está descrita no arquivo disponibilizado no link passo-a-passo em: https://www2.iel.unicamp.br/v-

cilh/inscricao-2/  

Acessem a plataforma Even3 para inscrição: https://www.even3.com.br/vcilh2021/. 

Siga-nos no Instagram: v_cilh! 

 

02/06/2021 
A Comissão Organizadora 

 V CILH - Constelações Diacrônicas 
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