Quarta Circular

Belém, 11 de setembro de 2014

A ABRALIN (Associação Brasileira de Linguística) e a 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, a realizar-se no período de 02 a 05 de março de 2015, em Belém
do Pará.
A quarta circular do evento traz informações a respeito de: a) reabertura das
inscrições de propostas de Simpósios Temáticos; b) normas e prazos para elaboração e
envio de trabalhos completos para os Anais do IX Congresso Internacional da ABRALIN;
e c) chamada para lançamento de livros durante o IX Congresso Internacional da
ABRALIN.
1. REABERTURA DAS INSCRIÇÕES DE PROPOSTAS DE SIMPÓSIOS
TEMÁTICOS
Apesar de a comissão organizadora do IX Congresso Internacional da ABRALIN
ter recebido, até o dia 31 de agosto de 2014, um número expressivo de propostas de
Simpósios Temáticos (91), houve eixos temáticos que concentraram muitas propostas,
inclusive semelhantes entre si, enquanto outros eixos não receberam nenhuma proposta. A
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fim de dar oportunidade à comunidade acadêmica de conhecer os simpósios já aprovados e
visualizar as áreas ainda pouco contempladas, a Comissão Organizadora informa que:


no dia 11 de setembro de 2014 será divulgada a relação dos Simpósios Temáticos
recebidos até 31/08/14 e aprovados;



no dia 11 de setembro de 2014 serão abertas as inscrições de comunicações nos
simpósios referidos acima; e



serão reabertas as inscrições para novas propostas de Simpósios Temáticos no
período de 11 a 18 de setembro de 2014.
Caso haja inscrição de novos Simpósios Temáticos entre 11 e 18/09/14, estes serão

avaliados no prazo de 10 dias a contar do término do período. A inscrição de
comunicações nos novos simpósios serão abertas ato contínuo, em data amplamente
divulgada.
2. NORMAS E PRAZOS PARA ELABORAÇÃO E ENVIO DE TRABALHOS
COMPLETOS PARA OS ANAIS DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DA
ABRALIN
Poderão publicar trabalhos completos nos Anais do IX Congresso Internacional da
ABRALIN os participantes do evento que tiverem suas inscrições confirmadas nas
modalidades Comunicação ou Pôster.
Os trabalhos completos enviados para publicação nos Anais devem corresponder
ao trabalho aceito e inscrito no evento, na forma de comunicação ou de pôster, e devem
possuir o mesmo título e resumo submetidos a avaliação quando da inscrição no evento.
Normas para elaboração de trabalhos completos
 Papel tamanho A4 com margens “padrão” (superior e inferior: 2,5 cm; esquerda e
direta: 3,0 cm);
 fonte Times New Roman 12; espaço entre linhas 1,15 cm; sem espaço antes ou
depois de parágrafo;
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 extensão total do texto entre 10 e 15 páginas, incluindo quadros, tabelas, figuras,
referências bibliográficas e quaisquer anexos;
 TÍTULO DO TEXTO em caixa alta e negrito, centralizado, ao topo da primeira
página;
 nome do(s) autor(es) por extenso, duas linhas abaixo, alinhado(s) à direita,
acompanhado de nota de rodapé indicando filiação institucional e e-mail para
contato;
 resumo do texto duas linhas abaixo do nome do(s) autor(es), iniciado pela palavra
“RESUMO:”, em caixa alta e seguida de dois pontos. O resumo deve ser idêntico
ao que foi submetido para inscrição no evento;
 palavras-chave (3 a 5) uma linha abaixo do resumo, após a expressão
“PALAVRAS-CHAVE:” escrita em caixa alta e seguida de dois pontos. As
palavras-chave devem ser escritas apenas com a primeira letra maiúscula e
separadas por ponto-e-vírgula;
 duas linhas abaixo das palavras-chave, corpo do texto, com subtítulos em negrito,
numerados com algarismos arábicos (1, 2, 3...) e alinhados à esquerda, separados do
texto precedente e seguinte por uma linha em branco;
 as referências bibliográficas, sob o subtítulo REFERÊNCIAS, em caixa alta e
negrito, devem ser mencionadas em ordem alfabética e cronológica, listando-se as
obras de autores citados no corpo do texto, seguindo as Normas ABNT, conforme
exemplo a seguir:
CHOMSKY, N. The minimalist program. Cambridge. Mass: MIT Press, 1995.


as notas de rodapé devem ser enumeradas com algarismos arábicos, com
numeração progressiva até o fim do texto;



as citações devem ser elaboradas de acordo com as Normas ABNT NBR
10520/2002;



para informações adicionais sobre apresentação de tabelas, anexos, siglas,
ilustrações e fórmulas, consultar as Normas ABNT NBR 6022/2002.

Prazo para envio de trabalhos completos
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Os trabalhos completos devem ser enviados por e-mail exclusivamente para
anais.abralin@gmail.com até o dia 30 de novembro de 2014. Este endereço é exclusivo
para o recebimento dos trabalhos completos para os Anais do Congresso.
Trabalhos enviados para o e-mail errado serão devolvidos aos autores.
3. CHAMADA PARA LANÇAMENTO DE LIVROS DURANTE O IX
CONGRESSO INTERNACIONAL DA ABRALIN
Como parte das atividades do IX Congresso Internacional da Associação Brasileira
de Linguística (ABRALIN), a Comissão Organizadora tem o prazer de convidar a
comunidade científica para lançar, durante o evento, livros e periódicos que tenham
produzidos durante os anos de 2013 e 2014.
O lançamento de livros e periódicos acontecerá no dia 26 de fevereiro de 2015, no
horário das 10h30 às 12h30, no hall do Centro de Eventos Benedito Nunes, localizado na
Universidade Federal do Pará.
No espaço destinado aos lançamentos haverá uma área na qual as editoras e os
autores poderão apresentar suas obras. Aqueles que estiverem interessados deverão
encaminhar para à Secretaria da ABRALIN (ufpa.abralin@gmail.com), até o dia 15 de
novembro de 2014, formulário de solicitação devidamente preenchido e anexado ao e-mail.
O formulário de solicitação de lançamento de livro e outras informações podem ser
encontrados na página eletrônica do Congresso (www.ixcongresso.abralin.com.br), menu
“Lançamento de livros”.
Bom trabalho a todos!

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