Terceira Circular

Belém, 31 de julho de 2014

A ABRALIN (Associação Brasileira de Linguística) e o Programa de PósGraduação 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, a realizar-se no
período de 02 a 05 de março de 2015, em Belém do Pará.
A terceira circular do evento traz informações a respeito de: a) prorrogação do
período para pagamento da anuidade 2014 com desconto; b) prorrogação do prazo para
inscrição de propostas de Simpósios Temáticos e de Comunicações; e c) prorrogação no
prazo para realização de inscrições no primeiro período (com taxas mais baixas).
1. PRORROGAÇÃO DO DESCONTO NO VALOR DA ANUIDADE 2014
A fim de estimular a inscrição antecipada dos participantes do IX Congresso
Internacional da ABRALIN, bem como de fomentar a adesão de novos sócios, o prazo
para pagamento da anuidade de 2014 com desconto de 17% foi prorrogado até 31 de
agosto de 2014.
Assim sendo, os sócios que realizarem o pagamento da anuidade de 2014 até o dia
31/08/2014 pagarão o valor de R$ 100,00. Novos associados que se filiarem à ABRALIN
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nesse período também poderão pagar a anuidade de 2014 no valor de R$ 100,00 até o dia
31/08/2014.
 Para associar-se à ABRALIN, é necessário preencher o formulário eletrônico
disponível em www.abralin.org (menu “associar-se”) e efetuar o pagamento da
anuidade vigente.
 Para efetuar o pagamento da anuidade de 2014, é necessário fazer login no site
www.abralin.org, por meio de senha pessoal, e gerar o boleto de cobrança de
acordo com as instruções exibidas na tela.

2. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE
SIMPÓSIOS E DE COMUNICAÇÕES

As inscrições estarão abertas em prazos diferentes para cada modalidade de
participação. Os participantes devem atentar aos prazos da modalidade em que desejam se
inscrever, conforme o quadro abaixo (atualizado):
PRAZO

MODALIDADE

Simpósios temáticos
Comunicações em
Simpósios
Pôsteres
Ouvintes

07 de julho de 2014 a 31 de agosto de 2014
11 de setembro de 2014 a 16 de novembro de 2014
07 de julho de 2014 a 16 de novembro de 2014
07 de julho de 2014 a 04 de janeiro de 2015

O prazo para avaliação dos trabalhos e emissão de aceite é de 15 dias a contar da
data de recebimento, contanto que as condições de submissão sejam cumpridas (que o
autor esteja com sua anuidade em dia).
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3. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA INSCRIÇÕES NO PRIMEIRO
PERÍODO
As taxas de inscrição variam conforme o período em que o participante realizar o
pagamento. Os prazos e valores abaixo referem-se à data de efetivação do pagamento
independente da data de envio do trabalho (atualizado).

Prazo
Categoria de inscrição
Professores de IES e
SÓCIOS

Com
apresentação
de trabalho

pesquisadores (simpósio)
Alunos de pós-graduação
(simpósio)

NÃO

Alunos de graduação

SOCIOS (pôster)
Sem
apresentação

OUVINTES

07/07/14

14/10/14 a

01/12/14 a

a 13/10/14

30/11/14

31/01/15

R$ 250,00

R$ 290,00

R$ 330,00

R$ 170,00

R$ 200,00

R$ 230,00

R$ 100,00

R$ 130,00

R$ 150,00

R$ 90,00

R$ 110,00

R$ 130,00

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
 Os valores de inscrição não incluem a taxa de anuidade da Associação Brasileira de
Linguística.
 Para submeter propostas, de Simpósio ou Comunicação em Simpósio, o
participante já associado da ABRALIN deve atualizar sua anuidade. As propostas
só serão submetidas à avaliação se o proponente estiver em dia com o pagamento
da(s) anuidade(s).
 Os valores para inscrição como ouvinte aplicam-se a sócios e não sócios
igualmente.
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 Alunos de graduação e pós-graduação devem obrigatoriamente comprovar o
estatuto de estudante enviando um dos documentos comprobatórios listados no
site do evento (menu “instruções para alunos de graduação e pós-graduação”)
juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição. A inscrição
não será confirmada se o documento comprobatório não for enviado ou for
inválido.
 A inscrição, em qualquer modalidade, só estará confirmada após a efetivação do
pagamento da taxa de inscrição.

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

Contatos: Murilo Coelho
Secretaria da ABRALIN
ufpa.abralin@gmail.com
www.ixcongresso.abralin.com.br
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