IX CONGRESSO BRASILEIRO DE HISPANISTAS
22 a 25 de agosto de 2016

Primeira circular
Foz do Iguaçu, 25 de agosto de 2015.

Car@ colega hispanista,
Temos o prazer de anunciar a realização do IX Congresso Brasileiro de Hispanistas, que
acontecerá na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) e na Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), entre os dias 22 e 25 de agosto de 2016.
Nesta edição, excepcionalmente, o IX Congresso Brasileiro de Hispanistas albergará o II
Congresso Internacional América Latina e Interculturalidade, por entendermos que há
vinculações entre ambos os projetos. Nosso objetivo é fomentar uma maior sinergia entre o
âmbito do hispanismo brasileiro e a região trifronteiriça na qual estamos localizados, entre o
Brasil, a Argentina e o Paraguai.
Pretendemos intensificar o diálogo e o intercâmbio de experiências entre pesquisadores
brasileiros e não brasileiros de diferentes universidades, que se dedicam aos estudos hispânicos.
As áreas temáticas que deverão orientar as propostas de comunicação a serem encaminhadas à
organização do congresso são as seguintes:


Estudos de linguagens: descrição e funcionamento de línguas do universo hispânico.
Estudos discursivos e textuais. Perspectivas comparativas. Processos de aquisição. Contato
linguístico. Estudos tradutórios relativos às línguas do universo hispânico.

 Ensino de línguas: educação linguística em línguas do universo hispânico. Diversas
tendências teóricas e sua relação com o ensino/aprendizagem e com a educação
linguística. Literaturas e educação linguística. Práticas pedagógicas em diferentes espaços
educativos. Políticas linguísticas. Formação docente.
 Estudos de literatura e cultura: literaturas de línguas do universo hispânico: poéticas,
história e crítica. Culturas do universo hispânico. Relações da cultura brasileira com a
comunidade cultural hispânica. Literatura e outras linguagens artísticas. Literatura e outras
disciplinas das ciências sociais. Literaturas do universo hispânico e outras literaturas. A
tradução como mediação cultural.
Serão aceitos trabalhos - apresentações de pesquisas em andamento ou concluídas - nas
modalidades de comunicação coordenada, compostas por um coordenador e até quatro
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expositores, e comunicação individual. As instruções para envio das propostas serão divulgadas
oportunamente, juntamente com o lançamento da página web do evento.
A submissão de resumos ocorrerá entre 3 de fevereiro e 6 de abril de 2016 e o envio das
cartas de aceite está previsto para ocorrer até 31 de maio de 2016.
As línguas oficiais do evento são o português e o espanhol.
As taxas de inscrição do IX Congresso são as que seguem. No entanto, haverá um valor
diferenciado para inscritos dos países fronteiriços (Misiones, Argentina e Alto Paraná, Paraguai),
que serão posteriormente anunciadas:
COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
Associado da ABH com anuidade em dia
Doutores
Mestres
Mestrandos

Até 15 de junho de 2016
100,00
80,00
60,00

Até 31 de julho de 2016
150,00
100,00
80,00

Não associado da ABH
Doutores
Mestres
Mestrandos

Até 15 de junho de 2016
400,00
250,00
180,00

Até 31 de julho de 2016
450,00
300,00
200,00

SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
Associado da ABH
Estudante de graduação
Demais ouvintes

Até 15 de junho de 2016
20,00
10,00
40,00

Até o evento
30,00
20,00
50,00

Os hispanistas que desejarem se associar ou atualizar suas anuidades devem entrar em
contato com a secretaria da ABH: abhispanistas.secretaria@gmail.com

Saudações hispanistas,
Comissão Organizadora
Coordenação
Diana Araujo Pereira (ABH-UNILA)
Jorgelina Tallei (ABH-UNILA)
Alai Garcia Diniz (ABH-UNILA)
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Flavio Pereira (ABH-UNIOESTE)
Giane Lessa (ABH-UNILA)
Membros
Bruna Otani
Diego Chozas
Francisca Paula Maia
Gilmei Francisco Fleck
Gregorio Perez de Obanos
Ivan Bustinza Ulloa
Ligia Andrade
Livia Morales
Livia Santos
Maricelia Nunes do Santos
Mario Ramão
Natalia Figuereido
Olga Viviana Flores
Rejane Bueno
Comitê Científico
Alfredo Cordiviola (UFPE)
Carlos Bonfim (UFBA)
Celia Navarro Flores (Universidade do Sergipe)
Eliana Sturza (UFSM)
Graciela Ravetti (UFMG)
Greice da Silva Castela (UNIOESTE)
Luciana Freitas (UFF)
Luciana Montemezzo (UFSM)
Luizete G. Barros (UEM)
Margareth Costa (Universidade Estadual do Piauí)
Mariluci Guberman (UFRJ)
Neide Gonzalez (USP)
Valeria de Marco (USP)
Walter C. Costa (UFSC)
Yazmín López Lenci (UNILA)
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