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EMENTA: 

Em homenagem aos 30 anos da morte de Algirdas Julien Greimas (1917 – 1992), 

convidamos seus seguidores e pesquisadores em geral a investigarem o legado do 

homem e do pensador. O autor fez contribuições significativas para a lexicologia 

histórica, para a lexicografia do francês medieval e renascentista, para a semântica 

linguística, para a semiótica e para a mitologia indo-europeia comparada. Traduzido para 

cerca de vinte idiomas, seus trabalhos continuam a nutrir pesquisas em seis continentes, 

especialmente na Europa e na América do Sul, em países como França, Itália e Brasil. 

No curso de sua vida, Greimas também defendeu o estado de sua nação natal formada 

após a Primeira Guerra Mundial, lutou como ativista político contra os regimes 

totalitaristas, escreveu aventura intelectual que foi o (pós) estruturalismo. Colaborou com 

Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Roman Jakobson, Julia Kristeva, Michel de 

Certeau, Paul Ricoeur e Umberto Eco, entre outros. 

 

3O ANOS SEM GREIMAS :
Caixas pretas, o que seus discípulos 
têm a dizer ? 

ÇÃ

http://lattes.cnpq.br/5587912944359139
http://lattes.cnpq.br/0243081448488165


 

 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:  

Os livros terão tamanho 14,80 x 21, ISBN, E-ISBN, DOI, Conselho Editorial, Ficha 

Catalográfica, Código de barras, Índice Remissivo, com miolo - pólen soft 75g, 1x1 p & 

b, imagens em escala de cinza -  capa supremo 250g colorida, com orelhas, laminação 

fosca ", orelhas. 

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

- Os capítulos para o livro deverão estar nos limites de 08 a 15 páginas, em formato de 

Word, na fonte Times New Roman, margens superior e esquerda 3, e inferior e direita 2, 

tabulação de parágrafos 1,25, espaço entre linhas de 1,5 e sem espaço entre parágrafos.  

- O título deve estar em caixa alta, centralizado, e em negrito, fonte Times New Roman, 

tamanho 12. 

- Não há necessidade de resumo ou abstract. 

- As citações até 3 linhas devem ser incluídas no corpo do texto entre aspas, finalizado 

com (AUTOR, ANO, p. XX). 

- As citações com mais de três linhas, devem estar separadas do texto com recuo de 4 

cm à esquerda, na fonte tamanho 11, e finalizado com a referência (AUTOR, ANO, p. 

XX). 

- Caso haja imagens e tabelas, elas devem ter a legenda explicativa acima, e a fonte 

abaixo, conforme as normas da ABNT (NBR 6023).  

- Nas referências finais, destacar todos os títulos das obras em negrito e não itálico, 

conforme as normas da ABNT (NBR 6023).  

- Caso o texto já tenha sido publicado em periódicos ou Anais, deve ser informado em 

nota de fim de página. - O autor é responsável pela autoria de seu texto. É vedado plágio.  

- Os textos submetidos, uma vez aprovados, deve ser autorizado para a publicação em 

livro. 

- O pagamento será feito em parcela única, por meio de depósito a ser informado por e-

mail.  

- É possível submeter até 03 textos como autor, e 02 como co-autor. 



 

 

INVESTIMENTO 

- Taxa de publicação por capítulo no valor de R$180,00 (independente da quantidade de 

autores). Para cada texto submetido, será disponibilizado gratuitamente o E-BOOK e um 

exemplar do livro impresso. Podendo o(s) autores adquirir mais exemplares à parte.  

 

OBS.: A publicação do livro impresso será viável, caso a chamada consiga um número de 10 capítulos. 

 

PRAZO DE SUBMISSÃO: ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021. 

PRAZO DE PUBLICAÇÃO: ATÉ 30 FEVEREIRO DE 2022. 

Os artigos devem ser submetidos para: profa.ellen.oliveira@live.com  

 

SOBRE OS ORGANIZADORES 
 

Valdenildo dos Santos (UFMS) 

Professor Pós-Doutor em Languages and Cultures pela Purdue University, West 
Lafayette, Indiana, Estados Unidos (2016-2018), Doutor em Letras, Filologia e 
Linguística Portuguesa (Semiótica) pela UNESP, Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (2001), com bolsa Sanduíche CNPq de pesquisa na UNC, University 
of North Carolina, Chapel Hill, Estados Unidos, Mestre em Comunicação e Poéticas 
Visuais pela UNESP, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1996) e 
Bacharel em Letras, Inglês e Português pela USC, (1992). Morou nos Estados Unidos, 
Carolina do Norte e Virgínia durante oito anos (2003 a 2011). Atualmente é professor 
associado I na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três Lagoas, 
atuando na graduação em Introdução à Semiótica, Língua Inglesa e Literaturas de 
Língua Inglesa e na Pós-Graduação em Aspectos sociocognitivos e metacognitivos da 
leitura e da escrita. Especialista em EMI. Já ministrou Didática da Língua Inglesa, 
Fundamentos e Metodologias do Ensino de Línguas, Práticas e metodologias de Leitura 
e Escrita em Língua Inglesa, Estagio Obrigatório em Língua Inglesa, Literatura Inglesa e 
Norte Americana. É Líder do Grupo de Pesquisa em Ensino e Aprendizado de Línguas 
e Leituras Semiótica (GEALLES). 
 

Ellen dos Santos Oliveira (UFS/CIMEEP) 

É professora, poetisa, contista e escritora. Doutora em Letras pela Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). Mestra em Letras pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). 
Especialista em Cultura e Literatura pelo Centro Universitário Barão de Mauá (CUBM). 
Graduada em Letras Português e suas respectivas Literaturas pela Faculdade São Luís 
de França (FSLF). Membro do Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos 
da UFS (CIMEEP/UFS). 
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