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VII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HISPANISTAS 
De 3 a 6 de setembro de 2012 

 

2ª CIRCULAR 
 

São Paulo, 20 de agosto de 2011. 

 
 
Caro colega hispanista, 
 
 Temos o prazer de enviar a Programação Provisória do VII Congresso da Associação Brasileira de 
Hispanistas, que será realizado na Universidade Federal da Bahia (UFBA), campus Ondina, entre os dias 3 e 6 
de setembro de 2012. 

  
 2ª – 3/9 3ª – 4/9 4ª – 5 /9 5ª – 6/9 

8h30 a  
10h30 

 Comunicações 
 

Comunicações Comunicações 

11h a  
12h30 

 Plenária 1: 
A nova gramática da 

RAE 
Ignacio Bosque 

(Universidad Complutense 
de Madrid, España) 
Elvira Narvaja de 

Arnoux  
(Universidad de Buenos 

Aires, Argentina) 

Debatedor: Xoán 
Lagares Diez 

(Universidade Federal 
Fluminense) 

Plenária 2: 
Estudos literários 

Ana Pizarro 
(Universidad de Santiago 

de Chile) 
David Arrigucci Jr. 
(Universidade de São 

Paulo, Brasil) 

Debatedora: Marcia 
Paraquett (Universidade 

Federal da Bahia, Brasil) 

Plenária 3: 
Interculturalidade 
Catherine Walsh 

(Universidad Andina Simón 
Bolívar, Equador) 

Manuel Rivas 
 

Debatedor: Carlos 
Bonfim (Universidade 

Federal da Bahia, Brasil) 

Almoço  Atividade cultural Atividade cultural Atividade cultural 

14h a  
16h 

Fórum de 
Pesquisadores da 
ABH: Os estudos 
hispânicos na 
pós-graduação 
brasileira  
(13h às 16h) 

Comunicações Comunicações 
 

Comunicações 
 

16h30 a  
18h30 

 Comunicações 
 

Assembleia ABH Comunicações 
 

19h Conferência 
inaugural 

Convidado a 
confirmar 

Atividade Cultural 
 

 
 

Confraternização 
de encerramento 
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Sobre o Fórum de Pesquisadores da ABH 
Introduziremos, nesta edição do Congresso da ABH, uma nova modalidade de encontro: um fórum 

de discussão de políticas de pesquisa, aberto aos colegas que estejam inscritos no Congresso e que desejem 
participar. Nesta ocasião, o tema será “Os estudos hispânicos na pós-graduação brasileira”.   

Como sabemos, no Brasil, o desenvolvimento da pesquisa científica se produz e encontra 
fundamentalmente nos centros de pós-graduação das universidades. Na última década, houve uma 
crescente presença de investigadores que dirigem e orientam projetos que incluem, entre seus objetos, 
aspectos da diversidade lingüístico-cultural dos países hispânicos. Esse crescimento coloca a necessidade de 
observar o panorama e nos perguntarmos qual o papel que podemos cumprir para o desenvolvimento do 
conhecimento e para a construção da cidadania desse lugar específico, assim como de que maneira 
podemos colaborar entre nós nessa tarefa. A demanda dessas discussões partiu de associados de várias 
regiões do país, e nos propomos, com este encontro, a dar um primeiro passo nesse sentido. 

O funcionamento do Fórum se dará em duas sessões temáticas que constarão, cada uma, de um 
breve informe de 15 minutos e da abertura da discussão entre os presentes. Para os informes, serão 
convocados colegas de reconhecida trajetória no funcionamento da pós-graduação brasileira e de suas 
instâncias de regulação e avaliação. As sessões serão as seguintes: 

1. Identidade e inserção nos programas de pós-graduação 
Panorama da presença de pesquisadores em diversos cursos de pós-graduação. Os programas e 

linhas de pesquisa “específicas”. A inserção em grandes programas de “Letras”. As discussões sobre a divisão 
Letras / Lingüística e o lugar das áreas de línguas estrangeiras. Os estudos sobre “o hispânico” em outras 
áreas de conhecimento e em “GT’s” de associações nacionais de pesquisadores.  

2. A cooperação entre instituições e regiões 
Experiências e possibilidades de cooperação para o desenvolvimento de linhas de pesquisa 

específicas em diferentes regiões. A pós-graduação em Letras / Lingüística e a formação de recursos 
humanos para os novos cursos de graduação em Letras / Espanhol. 

  

Áreas temáticas del Congreso 
Lembramos que o evento propõe reunir pesquisadores brasileiros e estrangeiros das seguintes áreas 

temáticas, que deverão orientar as propostas de comunicação a serem encaminhadas à organização do 
congresso: 

 Estudos literários: Estudos de literaturas em língua espanhola. Diálogos literários e culturais. As 
literaturas em língua espanhola e o Brasil. Literaturas hispânicas e ensino. Tradução como mediação 
cultural. Literatura e outras linguagens. 

 Estudos linguísticos: Descrição e funcionamento da língua espanhola. Estudos discursivos e textuais. 
Perspectivas comparativas. A língua espanhola na aquisição e nos contatos. Tradução de e para a 
língua espanhola. Políticas e educação linguística e cenários de ensino/aprendizagem. 

 Estudos sobre história, cultura e sociedade: Debates relacionados aos processos, aos atores, aos 
contextos das formações sociais nos países hispânicos, e destes em relação ao Brasil. Atuais agendas 
e demandas.  Questões em história, cultura e sociedade abordadas de maneira interdisciplinar. 

 Estudos sobre as artes: Estudos sobre as diversas linguagens artísticas (artes performativas, artes 
visuais etc.). Imbricações entre arte e sociedade. Perspectivas teóricas, indagações estéticas e 
políticas na produção artística hispânica.  

 
Serão aceitos trabalhos nas modalidades de comunicação coordenada, compostas por um 

coordenador e até quatro expositores e comunicação individual. As instruções para envio das propostas 
serão divulgadas oportunamente, juntamente com o lançamento da página web da ABH 
(www.hispanistas.org.br). 
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DATAS IMPORTANTES 

• Inscrições com apresentação de resumos: de 13 de fevereiro a 2 de abril de 2012; 
• Envio de cartas de aceite: até 20 de maio de 2012. 

 

VALORES DA TAXA DE INSCRIÇÃO (EM REAIS) 
 
COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

Sócio da ABH com anuidade em dia 

 Até dia 15 de junho de 2012 Até dia 16 de agosto de 2012 

Doutores 80,00 100,00 

Mestres 50,00 60,00 

Mestrandos 30,00 40,00 

 

Não-sócios da ABH 

Doutores 200,00 

Mestres 120,00 

Mestrandos 80,00 

 
SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

Até dia 15 de junho de 2012 Até dia 16 de agosto de 2012 

15,00 20,00 

 
* Participantes residentes fora do Brasil podem efetuar o pagamento EM REAIS no ato de credenciamento ao 

congresso. 

Os pesquisadores que desejarem se associar podem entrar em contato com a secretaria da ABH: 
abhispanistas.secretaria@gmail.com. 

As línguas oficiais do VII Congresso da Associação Brasileira de Hispanistas serão português e 
espanhol. 

Saudações, 
Comissão Organizadora 

VII Congresso da Associação Brasileira de Hispanistas 

 
Coordinação 

Carlos Bonfim (UFBA) 
Marcia Paraquett (UFBA) 

Adrián Pablo Fanjul (ABH-USP) 
Fernanda Castelano Rodrigues (ABH-UFSCar) 

mailto:abhispanistas.secretaria@gmail.com
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Antonio Marcos Pereira (UFBA) 

Claudia Blaszkowski de Jacobi (Extensão UFRB) 
Edleise Mendes (UFBA) 

Hernán Yerro (UFBA) 
Ivan Martin (ABH-UNIFESP) 

Julia Morena (UFBA) 
Luciana Mariano (UNEB – campus 5) 

 Luciene Azevedo (UFBA) 
Margareth dos Santos (ABH-USP) 

Patrício Barreiros (UEFS) 
Rosa Yokota (ABH-UFSCar) 

Xoán Carlos Lagares Diez (ABH-UFF) 

 

COMITÊ CIENTÍFICO 

Alai Garcia Diniz (UFSC) 
Alfredo Cordiviola (UFPE) 
Ana Cecilia Olmos (USP) 

Antônio Esteves (UNESP – Assis) 
Del Carmen Daher (UFF) 

Ester Abreu Vieira de Oliveira (UFES) 
Graciela Ravetti (UFMG) 

Heloísa Pezza Cintrão (USP) 
Isabel Gretel Eres Fernandes (USP) 

Livia Reis (UFF) 
Luizette Guimarães de Barros (UFSC) 

Magnolia Brasil Barbosa do Nascimento (UFF) 
Maria Augusta Vieira  (USP) 

María Aurora Consuelo Alfaro Lagorio (UFRJ) 
Maria Eugênia Olimpio (UFBA) 

María Teresa Celada (USP) 
María Zulma M. Kulikowski (USP) 

Mario González (USP) 
Miriam Gárate (UNICAMP) 

Neide T. Maia González (USP) 
Silvana Serrani (UNICAMP) 

Silvia Cárcamo (UFRJ) 
Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna (UERJ) 

 


