
Prezados Participantes do V CRLA,

A Comissão Organizadora agradece seu interesse em participar do  V Colóquio Regional 
de Linguística Aplicada - Desafios tecnológicos nos estudos linguísticos e literários. 
Estamos a poucos dias do evento e, para nos organizarmos, seguem algumas infor-
mações importantes.

1) O Evento acontece entre os dias 08 e 10 de maio de 2017, na Universidade Federal 
de São Paulo, campus Guarulhos. As mesas redondas e palestras acontecerão no  
Anfiteatro Térreo do prédio principal. Minicursos e sessões de comunicação ocorrerão 
no terceiro andar do  mesmo prédio.

2) O campus fica na Estrada do Caminho Velho, 333 - Bairro Pimentas. Para chegar ao 
campus, vindo de São Paulo, o melhor acesso é pela Rodovia Presidente Dutra. No 
Trevo Bonsucesso há o acesso para a Unifesp/Guarulhos (mapa em anexo). Há 
transporte público que sai da Estação Armênia do Metro (o trajeto leva mais ou menos 
1h30).

3) As sessões de comunicação já estão disponibilizadas na página do Evento. Qualquer 
dúvida, por favor, contate-nos. Todas as salas são equipadas com datashow e computa-
dor.

4) Na próxima semana será divulgada a lista dos minicursos e seus participantes. Todos 
os minicursos acontecerão no terceiro andar. Procuramos atender à solicitação dos      
participantes.



4) O credenciamento será feito no térreo, no hall de entrada para o Anfiteatro, onde acon-
tecerão as palestras. Pedimos que levem o comprovante de pagamento. A Secretaria do 
Evento funcionará no segundo andar do Prédio Principal (sala 201 - Coordenação de Le-
tras).

5) Para almoçar, há as seguintes opções
a) Restaurante Universitário.
b) Supermercado Nagumo (distante mais ou menos 1 km do campus).
c) CEAG (distante mais ou menos  500 metros do campus).
d) Shopping Bonsucesso (distante aproximadamente 2 km do campus).

6) A Contexto estará presente no Evento. Haverá desconto para os participantes.

Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Guarulhos, abril de 2017

A Comissão Organizadora


