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Segunda circular 
 

São Cristóvão, 18 de dezembro de 2017. 
 
Caro(a) colega hispanista, 
 
 Temos o prazer de anunciar a abertura das inscrições de trabalhos individuais para o X Congresso 
Brasileiro de Hispanistas, que acontecerá na Universidade Federal de Sergipe (UFS), entre os dias 20 e 
23 de agosto de 2018. 
 

Conforme anunciado anteriormente (primeira circular), as áreas temáticas para envio de 
trabalhos são: Estudos de literatura e cultura, Ensino de línguas e Estudos de linguagem. Serão aceitas 
propostas, relativas a pesquisas em andamento ou concluídas, nas seguintes modalidades: 

 
1) 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, este será indicado para apresentação como Comunicação 
Individual Livre. As apresentações terão 15 minutos de duração e serão agrupadas pelos Coordenadores 
dos Simpósios em sessões de 2h de duração, incluindo-se 30min dedicados aos debates. 

 
2) 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. As apresentações terão 15 minutos 
de duração e serão agrupadas pela organização do congresso, por aproximação temática, em sessões de 1h30 
de duração, incluindo-se 30min dedicados aos debates. 

 
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. O limite será de até 400 apresentações e todas serão avaliadas quanto ao mérito 
e, como critério de desempate, será considerada a data de envio da proposta. As instruções para envio 
dos resumos, a lista dos Simpósios Temáticos, bem como as demais informações sobre o evento, 
encontram-se na página web da ABH: http://www.hispanistas.org.br/x-congresso-brasileiro-de-
hispanistas/ 
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A submissão de resumos ocorrerá de 18 de dezembro de 2017 a 15 de fevereiro de 2018 e o 
envio das cartas de aceite está previsto para ocorrer até 16 de abril de 2018. 

 
Dentre os convidados com presença confirmada no X CBH estão: Teresa Cárdenas (Cuba), 

Alejandro Reyes Arias (México), Lia Varela (Argentina), Silvia Rivera Cusicanqui (Bolívia) e Hippolyte Brice 
Sogbossi (República do Benin/Brasil). A programação completa do evento será divulgada 
posteriormente. 

 
Os trabalhos completos serão publicados nos anais do evento e o prazo de envio dos textos será 

até 30 de setembro de 2018. As normas para envio de trabalhos completos encontram-se na página 
web do evento. 

 
As línguas oficiais do evento são o português e o espanhol. 
 
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 

 
 

Não associado da ABH 

 Até 30 de abril de 2018 Até 30 de maio de 2018 

Doutores 400,00 450,00 

Mestres 250,00 300,00 

Mestrandos 180,00 200,00 

 
 

SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

 Até 30 de maio de 2018 Até o evento 

Associado da ABH 30,00 40,00 

Estudante de graduação 30,00 40,00 

Demais ouvintes 50,00 60,00 
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Os participantes residentes no exterior poderão efetuar o pagamento no primeiro dia do evento. 
 
Os hispanistas que desejarem se associar devem entrar na página web da ABH: 

http://www.hispanistas.org.br/associe-se/  e preencher o cadastro. 
 
Para atualizar suas anuidades ou realizar o pagamento da inscrição 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 da Costa 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) 

 


