X CONGRESSO BRASILEIRO DE HISPANISTAS
20 a 23 de agosto de 2018
Primeira circular
São Cristóvão, 04 de setembro de 2017.
Caro(a) colega hispanista,
Temos o prazer de anunciar a realização do X Congresso Brasileiro de Hispanistas, que acontecerá na
Universidade Federal de Sergipe (UFS), entre os dias 20 e 23 de agosto de 2018.
O Congresso tem como objetivo intensificar o diálogo e o intercâmbio de experiências entre
pesquisadores brasileiros e estrangeiros de diferentes instituições de ensino superior, que se dedicam aos
estudos hispânicos. As áreas temáticas que deverão orientar as propostas de trabalhos a serem
encaminhadas à organização do congresso são as seguintes:


Estudos de linguagem: 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.
As modalidades de apresentação de trabalhos - pesquisas em andamento ou concluídas - são:

1) Coordenação de Simpósio Temático: destinado à exposição e discussão de trabalhos com
temáticas em comum previamente definidas. Compostos por dois coordenadores doutores de instituições
diferentes, associados à ABH, e entre seis (6) a doze (12) expositores.
2) Comunicação Individual em Simpósio Temático: destina-se à apresentação de trabalhos dentro dos
Simpósios Temáticos oferecidos. Caso o trabalho seja aprovado, mas tenha ultrapassado o limite de expositores
do Simpósio Temático, será indicado para apresentação como Comunicação Individual Livre.
3) Comunicação Individual Livre: reservado à apresentação de trabalhos cujos autores não
reconhecem suas pesquisas em qualquer uma das temáticas dos Simpósios Temáticos. As Comunicações
Individuais Livres serão alocadas em sessões de quatro expositores.
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Para a submissão de propostas de resumos para Comunicações Individuais em Simpósios Temáticos
ou Comunicações Individuais Livres, o/a pesquisador/a precisa ser mestrando, mestre, doutorando ou
doutor.

Datas de submissão de trabalhos:
Propostas
Coordenação de
Simpósios Temáticos
Comunicação
Individual em Simpósio
Temático
Comunicações
Individuais Livres

Datas
04/09/17- 23/10/17

Previsão da carta de aceite
11/12/17

18/12/17 - 15/02/18

16/04/18

18/12/17 - 15/02/18

16/04/18

Normas para propostas de Coordenação de Simpósios Temáticos:
As propostas de Simpósios Temáticos (ST) deverão ser submetidas por dois pesquisadores doutores,
associados à ABH, obrigatoriamente oriundos de instituições diferentes. Cada proponente poderá participar
somente de um (01) ST. A proposta deverá ser enviada por um dos coordenadores e deve conter:
. Nome completo dos coordenadores e indicação das filiações institucionais;
. Email a ser divulgado para a inscrição dos participantes;
. Título do ST;
. Resumo do ST (entre 250 e 350 palavras. Conteúdo: breve apresentação do problema ou tema que vai
tratar, justificativa, objetivos, descrição do perfil teórico-metodológico adotado e/ou esperado para as
intervenções);
. Palavras-chave (de 3 a 4, separadas por ponto e vírgula);
. Área temática do Congresso (estudos de linguagem, ensino de línguas ou estudos de literatura e cultura).
Link para o formulário de inscrição de Simpósio Temático:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfehrLzrbe3s2Iuj9ufKlz0ia0p91dkq1Qda1WkR34BrHbdhg/viewfo
rm?c=0&w=1
Serão aceitas propostas que se alinhem ao objetivo de criar espaços de reflexão ampla sobre temas abrangentes
na área do hispanismo, ampliando a discussão e facilitando o diálogo entre especialistas e a troca entre
pesquisadores com diferentes perspectivas e de diferentes localidades.
As propostas de Simpósios Temáticos serão analisadas cegamente (sem os dados dos coordenadores) pelo Comitê
Científico do Congresso, que poderá aprovar, aprovar com solicitações de ajustes, negar ou sugerir a união de
propostas muito similares. No caso de sugestão de união de propostas muito similares, caberá aos coordenadores
de propostas acatarem ou não a sugestão. Os coordenadores de propostas nesta situação serão consultados
previamente à divulgação da lista definitiva de Simpósios aprovados.
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Uma vez divulgada a lista de Simpósios aceitos pelo Comitê Científico, as inscrições para apresentações de
Comunicações Individuais nestes Simpósios serão abertas ao conjunto de participantes do Congresso. O número
mínimo para que o simpósio seja realizado é de seis (6) e o máximo de doze (12) apresentações, incluindo os
trabalhos dos coordenadores, que é opcional.
A avaliação das propostas de Comunicação Individual em Simpósio será realizada pelos coordenadores de cada
Simpósio. Os coordenadores poderão aceitar, aceitar com ajustes ou rejeitar as propostas. Quando rejeitada, a
proposta será encaminhada ao Comitê Científico, que avaliará novamente e poderá aprová-la na modalidade de
Comunicação Individual Livre, ou ainda poderá reprovar a proposta.
No caso de alteração de modalidade, caberá ao proponente acatar ou não a sugestão do Comitê Científico, ficando
definido que, no caso negativo, a proposta será desconsiderada.
Em momento oportuno, a organização enviará documento aos coordenadores de Simpósios aprovados com
instruções e prazos para realização das avaliações. A coordenação das atividades do Simpósio, durante o evento,
assim como a distribuição de suas respectivas comunicações individuais, estará sob a responsabilidade dos
coordenadores do Simpósio. Os coordenadores de Simpósios Temáticos pagarão 50% do valor da inscrição do
Congresso.
Na segunda circular serão divulgadas as normas para apresentação de Comunicações Individuais
nos Simpósios Temáticos aprovados e de Comunicações Individuais Livres.
A programação do evento será divulgada posteriormente.
Os trabalhos completos serão publicados nos Anais do evento e a data de envio dos textos será até
30 de setembro de 2018. As normas para envio de trabalhos completos será divulgada posteriormente.
As línguas oficiais do evento são o português e o espanhol.
Os participantes residentes no exterior poderão efetuar o pagamento no primeiro dia do evento.
As taxas de inscrição do Congresso são as que seguem:
COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO
Associado da ABH com anuidade em dia
Até 30 de abril de 2018 Até 30 de maio de 2018
Doutores
130,00
150,00
Mestres
75,00
100,00
Mestrandos
50,00
70,00

Doutores
Mestres
Mestrandos
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Não associado da ABH
Até 30 de abril de 2018 Até 30 de maio de 2018
400,00
450,00
250,00
300,00
180,00
200,00
abhispanistas@gmail.com

SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

Associado da ABH
Estudante de graduação
Demais ouvintes

Até 30 de maio de 2018
30,00
30,00
50,00

Até o evento
40,00
40,00
60,00

Os hispanistas que desejarem se associar ou atualizar suas anuidades devem entrar em contato com
a tesouraria da ABH: abhispanistas.tesouraria@gmail.com
Para dúvidas gerais sobre o evento: xcongressodehispanistas@gmail.com

Saudações hispanistas,
Comissão Organizadora
Coordenação
Doris Cristina Vicente da Silva Matos (ABH-UFS)
Márcia Paraquett (ABH-UFBA)
Célia Navarro Flores (ABH-UFS)
Hernán Yerro (ABH-UFBA)
Joyce Palha Colaça (ABH-UFS)
Andréa Silva Ponte (ABH-UFPB)
Membros
Acacia Lima Santos (UFS)
Acassia Anjos Rosa (UFS)
Alessandra Corrêa de Souza (UFS)
Anselmo Guimarães (UFS)
Antônio Carlos Silva Júnior (SEED/CODAP)
Carla Dameane Pereira de Souza (UFBA)
Débora Duarte dos Santos (UFS/ USP)
Frederico Sampaio Chaves Jr. (IFS)
Josilene Simões Carvalho Bezerra (IFS)
Júlia Morena Costa (UFBA)
Lara Emanuella da Silva Oliveira (UFS)
Maria da Conceição Rodrigues Palanca (IFS)
Marília Silva Dias (IFS)
Mélanie Letocart Araujo (UFS)
Raquel La Corte dos Santos (UFS)
Sabrina Lafuente Gimenez (UFS)
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Comitê Científico
Lívia Rádis Baptista (UFBA) - Presidenta
Adrián Pablo Fanjul (USP)
Alfredo Cordiviola (UFPE)
Antônio R. Esteves (UNESP)
Carlos Bonfim (UFBA)
Del Carmen Daher (UFF)
Diana Araujo Pereira (UNILA)
Elena Cristina Palmero González (UFRJ)
Elzimar Goettenauer de Marins Costa (UFMG)
Lívia Reis (UFF)
Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF)
Lucielena Mendonça de Lima (UFG)
Magnólia Brasil Barbosa do Nascimento (UFF)
Maria Augusta Vieira (USP)
Neide T. Maia González (USP)
Raquel La Corte dos Santos (UFS)
Roseli Barros Cunha (UFC)
Sara Rojo (UFMG)
Silvia Inês Cárcamo de Arcuri (UFRJ)
Vera Lucia de Albuquerque Sant'Anna (UERJ)
Wagner Barros Teixeira (UFAM)
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