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CHAMADA
PRÊMIO HISPANISMOS: PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS
A Associação Brasileira de Hispanistas divulga chamada para o Prêmio Hispanismos:
Primeiras Experiências. A iniciativa integra as comemorações dos 20 anos da ABH e deseja
incorporar os trabalhos de alunos de graduação nesse momento de celebração. Como o foco dos
congressos da ABH está voltado para as pesquisas em nível de Pós-Graduação, decidimos criar o
esse espaço como forma de integrar as pesquisas desenvolvidas por alunos de graduação no
âmbito do Hispanismo. Os trabalhos inscritos e selecionados serão apresentados em formato de
pôster como parte da programação do XI Congresso Brasileiro de Hispanistas, em horário a ser
posteriormente divulgado. Durante as apresentações, os trabalhos serão avaliados por um comitê
selecionado e serão premiados os dois melhores em cada uma das três áreas:

● 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.

Os vencedores de cada uma das três categorias terão a oportunidade de publicar os
trabalhos premiados em forma de artigo na Revista Abehache. Para tanto, uma vez anunciados os
vencedores, o aluno e orientador deverão adequar o trabalho ao formato exigido pela revista.
Também deverá constar no manuscrito a dupla autoria (aluno e orientador).
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Para submeter um trabalho ao Prêmio, o aluno deve estar matriculado em curso de
graduação e ser orientado por um professor membro da ABH em dia com a anuidade. Cada aluno
pode submeter no máximo um (01) trabalho no qual deve constar a coautoria do professor
orientador. O professor orientador pode constar como coautor de no máximo dois (02) trabalhos.
A avaliação dessas propostas ficará sob responsabilidade de uma comissão especialmente
designada para tal fim, que aceitará ou rejeitará as propostas de acordo com a qualidade dos
resumos. Para a inscrição, o aluno deverá submeter um resumo simples (200 a 250 palavras), mas
será necessário o envio de um resumo expandido entre 01 e 15 de agosto.
A submissão será de 02/03/2020 a 30/04/2020 e os aceites serão enviados até
20/05/2020.
É de inteira responsabilidade do aluno e de seu orientador a produção do banner, ficando a
cargo da organização do evento fornecer o espaço e os suportes para os pôsteres. As normas para
os pôsteres serão publicadas em breve.
Para participar do prêmio o aluno deverá inscrever-se como ouvinte do congresso, de
acordo com os valores já divulgados na segunda circular. Seguem as taxas conforme a tabela:

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

Até 30 de maio de 2020
40,00
40,00
60,00

Até o evento
50,00
50,00
70,00

Para dúvidas gerais sobre o evento: xicongressodehispanistas@gmail.com
Link para inscrição: https://forms.gle/XvTXrvZwJyqhUtf17
Saudações hispanistas,

Comissão Organizadora
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Coordenação
Alfredo Cordiviola (ABH-UFPE)
Brenda Carlos de Andrade (ABH-UFRPE)
Ana Cecilia Olmos (ABH-USP)
Cristina Corral Esteve (ABH-UFPE)
Juan Pablo Martín Rodrigues (ABH-UFPE)
Juan Ignacio Jurado-Centurión (ABH-UFPB)
Comitê Científico
Amarino Queiroz (UFRN)
Diana Araújo Pereira (UNILA)
Doris Cristina Matos (UFS)
Elena Palmero González (UFRJ)
Graciella Ravetti (UFMG)
José Alberto Miranda Poza (UFPE)
Miriam Gárate (UNICAMP)
Pablo Gasparini (USP)
Roseli Barros Cunha (UFC)

