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19 a 24 de julho de 2021 - online 

 

 

QUINTA CIRCULAR V – CILH 

 

 A equipe organizadora do V Congresso Internacional de Linguística Histórica: 

Constelações Diacrônicas (V CILH), em homenagem às Professoras Charlotte Galves e 

Mary Kato, antecipa as boas-vindas aos inscritos no evento e informa que: 

1. Como consultar a programação detalhada do evento: faça login na plataforma 

Even3 (https://www.even3.com.br/vcilh2021/), e, em seguida, clique no link 

“Programação”. Alternativamente, a programação (excetuando os minicursos) pode 

ser visualizada e baixada em https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/programacao-

detalhada/ 

2. Como participar das atividades do evento, seja como apresentador ou como 

espectador: é preciso fazer login no site auxiliar do evento por meio do email em 

que fez sua inscrição, visitando (https://www.even3.com.br/vcilh2021/) > LOGIN 

> Transmissão do Evento > “Transmissão” e selecionar a atividade na 

Programação. 

3. Como ocorrerá a transmissão de sessões de apresentação de trabalhos: serão 

utilizadas salas do aplicativo ZOOM que estarão disponíveis para entrada (via 

caminho indicado acima) com pelo menos 10 minutos de antecedência do início da 

sessão. Portanto solicitamos a todos os participantes, e especialmente aos apresentadores, que 

instalem e/ou que atualizem o ZOOM assim que possível e antes do evento.  

https://www.even3.com.br/vcilh2021/
https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/programacao-detalhada/
https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/programacao-detalhada/
https://www.even3.com.br/vcilh2021/
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• Como se organizarão as sessões de apresentação de trabalhos: As 

apresentações de comunicações devem ser feitas com 20 minutos cada, e, ao 

final da sessão, até 10 minutos deverão ser alocados para as discussões sobre cada 

um dos trabalhos, na ordem em que foram apresentados. No caso de trabalhos 

em coautoria, até 3 pessoas poderão apresentar, lembrando para não 

ultrapassarem o limite de tempo estabelecido. Por outro lado, os apresentadores 

de pôsteres terão 5 minutos para um resumo de seu conteúdo (com ou sem 

apresentação do PDF do pôster) e, ao final, 30 minutos de discussão serão 

alocados aos apresentadores, que ficarão disponíveis para interação em salas 

simultâneas do ZOOM. 

• Recomendações aos apresentadores: façam um teste de compartilhamento de 

tela antes do evento, pois os slides deverão ser controlados pelo(a) próprio(a) 

apresentador(a). Cheguem na sala virtual com 10 minutos de antecedência para 

verificar as funcionalidades de áudio e vídeo.  

• Recomendações aos espectadores: ao se vincularem às salas do ZOOM, 

verifiquem se estão identificados com nome e sobrenome. Os monitores poderão 

solicitar a correção do nome, caso apareça de maneira incorreta. Não iniciem 

áudio ou vídeo, exceto quando forem fazer perguntas. Caso queiram fazer uma 

pergunta, escrevam no chat “Pergunta”, para que o mediador lhes dê a palavra.  

• Onde consultar os pôsteres virtuais: visite o site oficial do evento, por meio 

do link https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/posteres/ 

4. Como ocorrerá a transmissão de sessões plenárias (sessões solenes, 

homenagens e conferências): nesse caso, os participantes não serão redirecionados 

ao ZOOM, mas a um canal do Youtube do V CILH espelhado na plataforma Even3. 

É importante lembrar que, para fazer comentários e perguntas, é necessário que o 

participante esteja logado no evento, seguindo os passos descritos no item 2, já que 

o bate-papo no canal do Youtube não estará habilitado. 

• Excepcionalmente, estas atividades terão interpretação simultânea 

(português-inglês). Apenas participantes que precisarem de interpretação 

simultânea em português (para palestras em inglês) ou em inglês (estrangeiros) 

deverão acessar a sala do Zoom via Even3, cuja capacidade é limitada a 250 

participantes.  
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5. Para a obtenção de certificado de ouvinte: cada participante precisa participar de 

no mínimo 6 (seis) atividades no evento (excetuando minicursos, que terão 

certificado próprio). A frequência é registrada pela Plataforma Even3 

automaticamente, logo que o participante acessa as respectivas atividades. Caso 

queira garantir a presença, poderá fazer inscrição prévia nas atividades, clicando 

previamente no item Programação, porém isso não é necessário para participar. 

6. Sobre oportunidades de publicação relacionadas ao evento: O V CILH 

oportunizará publicações de trabalhos selecionados em periódicos científicos e livros 

temáticos, cuja lista completa está disponível em: https://www2.iel.unicamp.br/v-

cilh/publicacoes-previstas/.  

7. Em caso de dúvidas sobre a plataforma Even3, ou do Zoom: consulte os tutoriais 

em: https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/instrucoes-para-participantes/. 

8. No caso de dificuldades técnicas durante o evento: entre em contato com o email 

do help desk: suportevcilh@gmail.com 

Aguardamos vocês a partir do dia 19 de julho! Um bom evento! 

 

Website oficial: https://www2.iel.unicamp.br/v-cilh/ 

Website auxiliar: https://www.even3.com.br/vcilh2021/. 

Siga-nos no Instagram: v_cilh 

 

14/07/2021 
A Comissão Organizadora 

 V CILH - Constelações Diacrônicas 
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