Seminário - Assembleia
Interação e Sociedade
14 de junho – Universitat de València – Espanha
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1ª circular

O I Seminário-EDiSo-Assembleia, a realizar na Universitat de València, no dia 14 de junho de
2016, pretende ser o evento anual central EDiSo, e incluirá a realização de uma Assembleia
Geral da Associação. Com este primeiro seminário-assembleia abrimos uma série de encontros
anuais que celebrará a Associação uma vez que decidimos realizar o Simpósio Internacional de
dois em dois anos. Este encontro tem um duplo objetivo:
a) Um objetivo de índole científico, com o aprofundar de uma temática de interesse
geral para toda a Associação. Para este ano de 2016, o tema proposto é Interação e
Sociedade.
b) Um objetivo de índole organizacional e associativo, com a realização da Assembleia
Geral e promover intercâmbios presenciais nas comissões de trabalho EDiSo e nos
grupos de investigação, para o desenvolver de propostas de atividades conjuntas que
contribuam a alcançar os seus objetivos e os da Associação.

Para cumprir este duplo objetivo, para este I Seminário-EDiSo-Assembleia, que se celebrará em
Valência em 2016, propõem-se as atividades seguintes:

a) Assembleia EDiSo (Só soci@s): Apresentação do relatório anual da presidência e do
relatório financeiro da Associação, dos trabalhos das várias comissões, e outras
questões e votações sobre as quais serão informados a tempo e horas.
b) Duas oficinas simultâneas de análise de dados interacionais (aberto a sóci@s e não
sóci@s), destinados principalmente a jovens investigadores e investigadores
(doutoramento / pós-doutoramento). Em cada oficina haverá 3 blocos de 40 minutos
nos quais os participantes poderão apresentar os seus dados. Brevemente será
enviado o call for papers, convidando propostas que incluem dados sobre: 1) conversa
banal, 2) interação institucional/sala de aula, ou 3) entrevistas / narrativas. Durante os
40 minutos os participantes discutirão os dados para construir em conjunto a análise.
Assim, as oficinas permitirão progressos significativos para investigações em curso. No
total, serão selecionadas 6 propostas de dados e uns 40 participantes (20 em cada
oficina). As oficinas serão coordenadas por: Julia Llompart (Universitat Autònoma de
Barcelona, Espanha), Emilee Moore (University of Leeds, Reino Unido), Adriana Patino
Santos (University of Southampton, Reino Unido) e Luci Nussbaum (Universitat
Autònoma de Barcelona, Espanha).
c) Reuniões de grupos de trabalho e grupos de pesquisa, a fim de elaborar propostas
conjuntas para o terceiro Simpósio Ediso 2017 e/ou outros projetos e atividades
conjuntas.
d) Uma oficina/mesa redonda sobre as contribuições e limitações de diferentes
abordagens para a interacção e a sociedade (aberta a sóci@s e não-sóci@s). Os
comunicadores serão investigadoras e investigadores com perfis distintos no âmbito
do estudo da interação, e discutirão algumas das questões teóricas e epistemológicas
relativas à interação e aos processos sociais úteis para a pesquisa no campo dos
estudos do discurso e da sociedade. Os oradores convidados são: Ignasi Clemente
(Hunter College, CUNY, EUA); Gabriela Prego (Universidade de Santiago de
Compostela, Espanha); Rosina Marquez Reiter (University of Surrey, Reino Unido).
Clara Keating (Universidade de Coimba, Portugal) vai moderar.
e) Reuniões das comissões EDiSo.

Inscricão (o razo de inscrição será aberto a partir de janeiro)
Sóci@s/estudantes/desempregad@s: 20 euros
Não-sóci@s: 40 euros
Oferecem-se 10 bolsas de 50 euros, dando preferência a jovens investigadoras e
investigadores que proponham apresentar dados nas sessões de análise.
Comissão de organização
Coordenadora: Emilee Moore
Coordenadora local: Carmen Gregori Signes
Comité: Olga Cruz, Clara Keating, Júlia Llompart, Luisa Martín Rojo, Francesco Screti, Ana Pano,
Isabelle Simoēs
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Todas as atividades estão concretizadas no seguinte programa.
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9h00

Recepção e abertura

9h30-11h00

Assembleia EDiSo (Só para sócias y sócios EDiSo)

11h00 – 11h30 Pausa café
11h30 – 14h00 Oficinas paralelas de análises de dados interacionais
(em paralelo) Coordenadoras: Júlia Llompart, Emilee Moore, Adriana Patiño e Luci Nussbaum

11h30 – 14h00 Reuniões de grupos de investigação e de grupos de trabalho
(em paralelo)
14h00 – 16h00 Almoço
Reuniões de comissões EDiSo
16h00 – 18h00 Oficina/mesa redonda sobre interação e sociedade
Oradores: Ignasi Clemente, Gabriela Prego, Rosina Márquez
Moderadora: Clara Keating
18h00

Encerramento
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