Terceira circular
Foz de Iguaçu, 1 de fevereiro de 2016
Caro(a) colega hispanista,
Comunicamos que estão abertas as inscrições para o IX Congresso Brasileiro de
Hispanistas, que acontecerá na Universidade Federal de Integração Latino-americana (UNILA)
e na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), de 22 a 25 de agosto de 2016.
Conforme anunciado anteriormente, as áreas temáticas para envio de trabalhos são:
Estudos de linguagem, Ensino de línguas e Estudos de literatura e cultura. Serão aceitas
propostas – relativas a pesquisas em andamento ou concluídas - nas modalidades de
comunicação coordenada e comunicação individual, até o limite de 400 apresentações. Todas
serão avaliadas quanto ao mérito e, como critério de desempate, será considerada a data de
envio de proposta. As instruções para envio dos resumos, bem como as demais informações
sobre o evento, encontram-se na página web da ABH: http://www.hispanistas.org.br/.
A submissão de resumos ocorrerá de 20 de dezembro a 20 de abril e o envio das cartas
de aceite está previsto para ocorrer até 31 de maio de 2016.
Anunciamos, também, mais uma atividade do IX Congresso Brasileiro de Hispanistas:
o Fórum de Pesquisadores da ABH, dando continuidade ao Fórum realizado no anterior
Congresso, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de agosto, das 14 às 18h, no Jardim Universitário
(UNILA). O Fórum é um espaço para debates sobre assuntos pertinentes ao hispanismo (e não
um momento de apresentação de comunicações), que se realizará por meio de Grupos de
Discussão (GDs), com um máximo de dez inscrições. Cada GD será composto por dois
coordenadores (professores de instituições diferentes, ambos credenciados por um Programa
de Pós-Graduação e associados à ABH), um debatedor (opcional) e um número entre quatro
e dezesseis participantes. Os GDs deverão ter como eixo de discussão um tema inserido em
uma das áreas do IX Congresso Brasileiro de Hispanistas, quais sejam Estudos de linguagem,
Ensino de línguas e Estudos de literatura e cultura. As inscrições para a submissão de
propostas de GDs estão abertas até 04 de junho de 2016, em formulário específico,
disponível
no
seguinte
link:
https://docs.google.com/forms/d/1eTSgiHfWAoc_k3oacow9fZ6TyOpMvJvaim7FdRWJcKM/vi
ewform
A proposição deve ser feita pelos coordenadores, que enviarão uma ementa com a
extensão de 1000 e 1600 caracteres com espaços. Após o encerramento da submissão e da
divulgação dos GDs aceitos, serão abertas as inscrições para participantes, sob
responsabilidade dos próprios coordenadores. Serão fornecidos certificados específicos para
o Fórum de Pesquisadores da ABH.
Os interessados em lançar seus livros durante o IX CBH devem enviar uma mensagem
com assunto “lançamento” a congressodehispanistas@gmail.com até o dia 31 de maio.
As taxas de inscrição do IX CBH são as que seguem:
COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Associado à ABH com anuidade em dia
Até 15 de junho de 2016 Até 31 de julho de 2016
Doutores
100,00
150,00
Mestres
80,00
100,00
Mestrandos
60,00
80,00

Doutores
Mestres
Mestrandos

Não associado à ABH
Até 15 de junho de 2016 Até 31 de julho de 2016
400,00
450,00
250,00
300,00
180,00
200,00

SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
Até 15 de junho de 2016
Associado da ABH
20,00
Estudante de graduação
10,00
Demais ouvintes
40,00

Até o evento
30,00
20,00
50,00

O pagamento poderá ser efetuado por depósito ou transferência bancária para a conta
da ABH (Banco do Brasil - 001, Agência 3610-2, Conta Corrente 32948-7, CNPJ:
04.324.974/0001-81). No caso de depósito ou transferência bancária, a cópia do comprovante
deverá ser enviada a congressodehispanistas@gmail.com. É fundamental destacar que não
serão aceitos depósitos realizados em caixas automáticos.
Os hispanistas que desejarem associar-se ou atualizar suas anuidades devem acessar
o link “Associe-se” no site da ABH.
Dentre os convidados com presença confirmada no IX CBH estão: Catherine Walsh
(Equador), Enrique Hamel (México), Virginia Unamuno (Argentina), Carlos Aguasaco
(Colômbia), Damián Cabrera (Paraguai), Teofilo Laime Ajacopa (Bolívia), Xoán Lagares (Brasil).
Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas a congressodehispanistas@gmail.com .
Saudações hispanistas,
Comissão Organizadora
Coordenação

Diana Araujo Pereira (ABH-UNILA)
Jorgelina Tallei (ABH-UNILA)
Alai Garcia Diniz (ABH-UNILA)
Flavio Pereira (ABH-UNIOESTE)
Giane Lessa (ABH-UNILA)
Membros

Diego Chozas (UNILA)
Francisca Paula Maia (UNILA)

Gilmei Francisco Fleck (UNIOESTE)
Gregorio Perez de Obanos (UNILA)
Ivan Bustinza Ulloa (UNILA)
Ligia Andrade (UNILA)
Livia Morales (UNILA)
Livia Santos (UNILA)
Mario Ramão (UNILA)
Natalia Figuereido (UNILA)
Olga Viviana Flores (UNIOESTE)
Rejane Bueno (UNILA)
Tatiana Carvalhal (UNILA)
Laura Amato (UNILA
Miriam Garcia (UNILA)
Bruna Otani (UNILA)

Comitê Científico
Luciana Freitas (UFF) (Presidenta)
Alfredo Cordiviola (UFPE)
Carlos Bonfim (UFBA)
Celia Navarro Flores (Universidade do Sergipe)
Eliana Sturza (UFSM)
Graciela Ravetti (UFMG)
Paulo Correa (UFRJ)
Greice da Silva Castela (UNIOESTE)
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)

