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Belém, 26 de março de 2014
A Associação Brasileira de Linguística e o Programa de Pós-Graduação
em Letras da Universidade Federal do Pará têm o prazer de convidar a
comunidade científica para o IX Congresso Internacional da ABRALIN, a
realizar-se no período de 25 a 28 de fevereiro de 2015, e para o XXII Instituto
da ABRALIN, a realizar-se no período de 02 a 05 de março de 2015, em
Belém do Pará.
Esta primeira circular apresenta as informações gerais sobre as formas de
participação no IX Congresso Internacional como o XXII Instituto da
ABRALIN.
1.

INFORMAÇÕES GERAIS

• As inscrições para participação no IX Congresso Internacional da ABRALIN
e/ou no XXII Instituto da ABRALIN, em todas as modalidades, deverão ser
efetuadas pelo site do evento, de acordo com as datas especificadas.
• Cada participante inscrito poderá submeter somente um trabalho, seja na
modalidade de simpósio temático ou pôster, dos quais seja autor ou coautor.
• Em caso de trabalhos em coautoria, os autores, para participarem do evento,
deverão fazer suas inscrições individualmente.
•
Somente professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação associados
à ABRALIN, com as anuidades em dia, poderão apresentar trabalhos nos
simpósios temáticos do evento.
•
Para a apresentação de pôster, alunos de cursos de graduação não
precisam ser associados à ABRALIN.
•
A associação à ABRALIN deverá ser feita no endereço eletrônico
www.abralin.org.

2.

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO IX CONGRESSO

INTERNACIONAL DA ABRALIN
Simpósios Temáticos
1. A submissão de propostas de Simpósios Temáticos deverá ser feita
por dois professores doutores ou um professor doutor em parceria
com um professor mestre, preferencialmente de diferentes IES.
2. Para a aprovação dos Simpósios Temáticos, os professores
coordenadores deverão submeter um resumo da proposta pelo site do
evento.
3. A apresentação de comunicação oral em Simpósios Temáticos
destina-se a doutores, mestres e alunos de pós-graduação (stricto sensu)
associados à ABRALIN com as anuidades em dia.
4. Os Simpósios Temáticos reunirão até 24 comunicações, cujas
apresentações serão distribuídas entre os dias 25, 26 e 27 de fevereiro
de 2015, das 14h30 às 17h00.
5. Cada comunicação terá a duração de 15 minutos. Ao final da sessão,
haverá 30 minutos para discussão.
6. Os Simpósios Temáticos propostos serão avaliados pela Comissão
Científica do IX Congresso Internacional da ABRALIN e, uma vez
aprovados, integrarão a programação do evento.
7. Uma vez encerrado o período para submissão de propostas de
simpósios e divulgada a relação dos simpósios aprovados, serão
abertas as inscrições de comunicações orais nos Simpósios Temáticos.
8. Caberá aos coordenadores dos Simpósios Temáticos:
(i) a seleção dos trabalhos submetidos aos Simpósios Temáticos;
(ii) a distribuição das comunicações orais entre os dias 25, 26 e 27 de
fevereiro de 2015.
9. Os resumos das comunicações que serão submetidas aos Simpósios
Temáticos deverão conter entre 200 a 400 palavras, 3 palavras-chave, e
deverão ser encaminhados diretamente aos proponentes dos simpósios
temáticos pelo site do evento.
10. No resumo submetido à avaliação, deverão constar objetivos do
trabalho, indicação da fundamentação teórica e metodológica e
resultados.
Pôster
1. A submissão de pôster destina-se exclusivamente a alunos de
graduação, preferencialmente vinculados a projetos de pesquisa,
ensino e extensão (bolsistas ou voluntários), com plano de trabalho
em execução.
2. As dimensões do pôster devem ser: largura: 80 cm; altura: 120 cm;

3. O título do trabalho no pôster deve ser idêntico ao título do
resumo submetido no momento da inscrição no evento.
4. No resumo submetido à avaliação, deverão constar os objetivos do
trabalho, indicação da fundamentação teórica e metodológica e
resultados.
5. É obrigatória a presença do(s) autor(es) no horário estabelecido. O
autor do pôster será responsável por afixar, retirar e guardar seu
material, assim como pela segurança deste.
6.
É vedada a apresentação do pôster: (i) por terceiros/não
autores; (ii) de pôster que não obedeça às normas gerais de tamanho e
legibilidade.
7.
Serão certificados apenas o(s) autor(es) inscrito(s) no IX
Congresso Internacional da Associação Brasileira de Linguística
(ABRALIN) e que estiverem presentes na apresentação do pôster.
Ouvintes
1.
Serão aceitas inscrições de ouvintes no IX Congresso
Internacional da Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN),
sem apresentação de trabalho. Poderão se inscrever nessa modalidade
professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e estudantes
de graduação. Não é obrigatório ser associado da ABRALIN para
inscrever-se como ouvinte. As inscrições de ouvintes também serão
realizadas por meio do site do evento.
3. INSTRUÇÕES PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO
1.
Para inscrever-se no evento, com ou sem apresentação de trabalho,
estudantes de graduação devem comprovar o estatuto de estudante.
2.
O envio de arquivo com o documento comprobatório deve ser feito
no ato da inscrição.
3.
Serão aceitos os seguintes documentos digitalizados e enviados nos
formatos Word (DOC ou DOCX), JPG, GIF e PDF: (i) atestado de
matrícula do ano vigente, emitido pela instituição de ensino; ou (ii) carteira
de identificação de estudante emitida pela IES com referência explícita a
prazo de validade; ou (iii) histórico escolar atualizado. Na ausência de um
desses documentos, não será possível realizar a inscrição como estudante
de graduação.

4. EIXOS TEMÁTICOS PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE
SIMPÓSIOS
Análise da Conversação Análise do Discurso
Aquisição da Linguagem
Ciências do Léxico
Dialetologia e Sociolinguística
Ensino/Aprendizagem de Línguas
Filologia e Linguística Histórica
Fonética e Fonologia
Gêneros Textuais e Discursivos
Historiografia da Linguística
Letramentos
Linguagem e surdez
Linguística Aplicada
Linguística Computacional
Morfologia
Linguística da Enunciação Linguística de Corpus
Linguística de Texto
Linguística e Cognição
Neurolinguística e Neurociências Aplicadas à
Linguagem
Política Linguística
Psicolinguística
Semântica e Pragmática Semiótica Sintaxe
Tipologia Linguística
5. VALORES E PRAZOS
Os valores e prazos serão informados oportunamente quando o site do evento
estiver no ar.

5. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO XXII INSTITUTO DA
ABRALIN
• Tradicionalmente os Institutos de Verão da Associação Brasileira de
Linguística oferecem cursos em diferentes áreas da Linguística, os quais
podem ser feitos por alunos de graduação e de pós-graduação, com
garantia de crédito, mediante a certificação. Os cursos do XXII Instituto
da ABRALIN na Universidade Federal do Pará terão carga horária de 15
horas e serão oferecidos nos turnos da manhã e da tarde.
• As inscrições para os minicursos deverão ser efetuadas pelo site do
evento, oportunamente.
• Cada participante do XXII Instituto da ABRALIN será possível a
participação em até dois minicursos ofertados, um em cada turno do dia
(manhã e tarde).
• A participação nos minicursos será exclusiva aos associados da
ABRALIN.

Contatos:
Secretaria da ABRALIN
ufpa.abralin@gmail.com
Diretoria da ABRALIN na Universidade Federal do Pará (UFPA)
Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira – Presidente
Fátima Cristina da Costa Pessoa – Vice-Presidente
Thomas Massao Fairchild – Primeiro Secretário
Marilúcia Barros de Oliveira – Segunda Secretária
Ana Lygia Almeida Cunha – Primeira Tesoureira
Simone de Freitas Negrão – Segunda Tesoureira

