XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO
DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA DA AMÉRICA LATINA
24, 25, 26, 27 e 28 de julho de 2017
Bogotá, D. C. (Colômbia)

CONVOCATÓRIA
A ALFAL tem o prazer de comunicar a realização de seu XVIII Congresso Internacional, que terá lugar
na Universidade Nacional da Colômbia (Bogotá, D. C., - Colômbia) entre 24 e 28 de julho de 2017. O
congresso faz parte das comemorações pelo 150º aniversário de fundação da Universidade Nacional da
Colômbia.
Convocamos todos os sócios a participar desta reunião acadêmica e de confraternização, em que se
apresentarão trabalhos para discussão e estarão reunidos os projetos de pesquisa da ALFAL. Durante o
congresso serão realizadas a assembleia geral ordinária e outras reuniões.
O convite estende-se também a todas as pessoas interessadas em temáticas relacionadas à linguagem e a
profissionais de disciplinas afins.
Esperamos por todos em Bogotá, D. C., 2017! Atenciosamente,

Luis Alfonso Ramírez Peña - Presidente
Constanza Moya Pardo - Secretaria Ejecutiva
Carlos Bernal Granados
Ninfa Stella Cárdenas Sánchez
Olga Ardila Ardila
Néstor Fabián Ruíz Vásquez
Mario Ramírez Orozco
Comissão Organizadora Local

Adolfo Elizaincín - Presidente
ALFAL

Secretaria do Congresso:
ALFAL 2017
Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Lingüística
Edificio Antonio Nariño. Oficina 214
Telf. Direto. 3165071 / PBX 3165000 Ext. 16655
alfalxviii.2017@gmail.com

CIRCULAR 1

Haverá duas possibilidades de participação:
A. Sócios da ALFAL, que poderão apresentar trabalhos em quaisquer das modalidades disponíveis
(v. abaixo); só os sócios que estiverem em dia com as cotas de filiação 2015-2017 poderão
inscrever-se no congreso e enviar resumos para serem avaliados.
B. Não sócios, que poderão participar apresentando comunicação ou como assistentes.
En ambos os casos deverão completar a inscrição prevista em uma página especial cujo endereço será
divulgado na segunda circular.
Se deseja tornar-se sócio da ALFAL, complete o formulário correspondente que se encontra em
www.mundoalfal.org, clique na aba ALFAL > Como associar-se.
Os inscritos em quaisquer das cinco categorias possíveis de participação receberão um certificado.

As línguas oficiais do Congresso são o ESPANHOL e o PORTUGUÊS
As modalidades de participação no Congresso são as seguintes:
1.

Comunicações

Exposições baseadas em pesquisas finalizadas ou em desenvolvimento que já apresentem algum tipo de
resultado. As apresentações não poderão exceder 15 minutos. Serão organizadas em sessões de três
exposições, ao término das quais serão destinados 15 minutos para sua discussão.

2. Comunicações coordenadas
Para realizar este tipo de atividade se deverá enviar uma proposta de três trabalhos, sob a coordenação de
um dos autores, que abordem um tema comum enquadrado em alguna das Seções do Congresso.
Estas propostas conterão un título para a sessão coordenada, uma breve explicação da temática que se
deseja focalizar (não mais que un parágrafo) e os resumos dos três trabalhos incluídos na sessão. Cada
sessão coordenada terá duração de 60 minutos.
Aceitam-se comunicações nas seguintes Seções do Congresso:
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.
S6.

Estudos e análises do discurso
Bilinguismo e línguas em contato
Línguas étnicas
Estruturas linguísticas
Espanhol como segunda língua e língua estrangeira
Semiótica
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S7. Pragmática
S8. Teoria da comunicação e mídia
S9. Glotopolítica
S10. Semântica
S11. Sociolinguística
S12. Filosofia da linguagem
S13. Linguagem e cognição
S14. Estudos literários na América Latina e no Caribe
S15. Críticos e críticas literárias
S16. Tendências no ensino de língua e literatura
S17. Diacronia do espanhol e do português
S18. Sincronia do espanhol e do português
S19. Linguística aplicada ao ensino de línguas estrangeiras
S20. Novas tecnologias, redes sociais e usos da linguagem
As comunicações aceitas pela Comissão Científica só poderão ser apresentadas por seu autor ou por
algum de seus autores, que deverá(ão) ter feito sua inscrição no congresso. O formulário de inscrição
estará disponível na página eletrônica do congresso a partir da segunda circular.
Cada participante poderá apresentar até dois trabalhos, incluindo as coautorias, em modalidades distintas.
O resumo deve ser enviado por meio do formulário eletrônico que estará disponível na página do
congresso a partir da segunda circular.
3. Comunicações dentro de Projetos
As apresentações em algum dos Projetos de Pesquisa patrocinados pela ALFAL obedecerão às normas e à
programação estabelecidas pelo coordenador a serem anunciadas na Segunda Circular em
www.mundoalfal.org
Até o momento, os Projetos são:
 P 1. Estudo coordenado da norma linguística culta.
Coordenadores: Elizabeth Luna Traill, José Antonio Samper Padilla e Alba Valencia Espinoza
traill@servidor.unam.mx - jsamper@dfe.ulpgc.es - alba.valencia.alfal@gmail.com
 P 2. Linguística ameríndia.
Coordenador: Ramón Arzápalo - arzapalo@servidor.unam.mx
 P 3. História do português brasileiro - da Europa até a América.
Coordenadora: Izete Lehmhuhl Coelho - izete@cce.ufsc.br / izete.lehmkuhl.coelho@ufsc.br
 P 4. Gramática do português.
Coordenadora: Vania Casseb Galvao - vcasseb2@terra.com.br
 P 5. Estudo sociolinguístico do espanhol da Espanha e da América.
Coordenadores: Francisco Moreno Fernández e Carmen Silva-Corvalán
francisco.moreno@uah.es - csilva@usc.edu
 P 6. Difusão do espanhol pela mídia.
Coordenador: Raúl Ávila - ravila@colmex.mx
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 P 7. Varilex. Variação léxica do español.
Coordenador: Hiroto Ueda - uedahiroto@jcom.home.ne.jp
 P 8. Políticas da linguagem na América Latina.
Coordenador: Rainer Enrique Hamel - ehamel@xanum.uam.mx - rehamel@gmail.com
 P 9. Historiografia Linguística.
Coordenadora: Cristina Altman - altman@usp.br
 P 10. Estudo da Aquisição da linguagem.
Coordenadoras: Rosa Attiê Figueira e Cecilia Rojas Nieto
rosattie@yahoo.com.br - crojas@servidor.unam.mx
 P 11. Línguas en contato (espanhol/português e línguas ameríndias).
Coordenadora: Azucena Palacios Alcaine - azucena.palacios@uam.es
 P 12. Gramática do espanhol.
Coordenadores: José Camacho e Liliana Sánchez
jcamacho@rci.rutgers.edu - lsanchez@spanport.rutgers.edu
 P 13. Estudo da língua escrita.
Coordenadoras: Martha Shiro, Adriana Bolívar e Juana Marinkovich
shiromartha@gmail.com - abolivar_2000@yahoo.com - jmarinko@ucv.cl
 P 14. România Nova.
Coordenadores: Mary Kato, Francisco Ordóñez e Andrés Saab
mary.kato@gmail.com - fordonez@notes.cc.sunysb.edu - al_saab75@yahoo.com.ar
 P 15. Estudos do diálogo.
Coordenadoras: Lidia Rodríguez Alfano e Luisa Granato
lidiardza@yahoo.com.mx - luisagranato@yahoo.com.ar
 P 16. Questões linguísticas na relação com a diáspora latino-americana.
Coordenadores: Michael Newman e Rocío Raña Risso
michael.newman@qc.cuny.edu - RRana_Risso@gc.cuny.edu
 P 17.Variação pragmática regional.
Coordenadoras: María Elena Placencia e Catalina Fuentes Rodríguez
m.placencia@bbk.ac.uk - cfuentes@us.es
 P 18. História do espanhol da América.
Coordenadoras: Micaela Carrera de la Red e Marta Luján

carreramicaela@gmail.com - draculalujan@yahoo.com
 P 19. Fonología: teoria e análise.
Coordenadora: Elisa Battisti - battisti.elisa@gmail.com
 P 20. Atlas Linguístico do Brasil.
Coordenadoras: Suzana Alice Marcelino da Silva Cardoso e Jacyra Andrade Mota
suzalice@ufba.br - jacymota@ufba.br
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 P 21. Estudo comparado dos padrões de concordância em variedades africanas, brasileiras e
europeias do português.
Coordenadoras: Silvia Rodrigues Vieira e Silvia Figueiredo Brandão
silviavieira@hotmail.com - silvia.brandao@terra.com.br
 P 22. Enunciação e interação em discursos na internet.
Coordenadoras: Lucia Teixeira e Diana Luz Pessoa de Barros
luciatso@gmail.com - dianaluz@usp.br
 P 23. Produção do texto na perspectiva lexicogramatical: a questão da seleção léxica.
Coordenadoras: Darcilia Marindir Pinto Simões e Vania Lucia Rodrigues Dutra
darciliasimoes@gmail.com - vaniardutra@uol.com.br
 P 24. Morfología e suas interfaces.
Coordinadores: Ana Paula Scher, Rafael Minussi e Indaiá Bassani
anascher@usp.br - rafael.minussi@unifesp.br - bassani@usp.br
As apresentações só poderão ser lidas por seu autor ou por algum de seus autores, que deverá(ão) ter feito
sua inscrição no Congresso.

4. Pôsteres
Os pôsteres, de aproximadamente 1 m por 0,80 m, apresentarão uma síntese autoexplicativa do trabalho
para ser discutida com o público.
A presença do autor é indispensável durante o período de exposição do pôster.
Los pôsteres, aceitos mediante um resumo pela Comissão Científica, só poderão ser apresentados por seu
autor ou por algum de seus autores, que deberá(ão) ter feito sua inscrição no congresso. O resumo deverá
ser enviado por meio do formulário eletrônico que se encontrará disponível na página do congresso.

5. Publicação dos trabalhos
Serão publicados en CD-Rom, com ISBN, os textos completos dos trabalhos recebidos até 24 de abril de
2017. O CD-Rom estará disponível na página da ALFAL depois do término do congresso.

OUTRAS ATIVIDADES DO CONGRESSO
 Serão organizados minicursos de sete horas de duração, cujas temáticas serão conhecidas na segunda
circular e na página do congresso. A ficha de inscrição para participar dos minicursos também
aparecerá na segunda circular. O custo de cada minicurso será de U$S 30. A participação nos
minicursos não está vinculada nem à inscrição no congresso nem à filiação à ALFAL.
 Haverá três sessões plenárias
 Serão feitas apresentações de livros e revistas publicados nos últimos três anos (2015-2016-2017).
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Será realizada a Assembleia Geral de Sócios da ALFAL, em que se prestarão contas do exercício
trienal e se proclamarão e tomarão posse os que vierem a ser eleitos para as funções de Presidente,
Tesoureiro e de três vogais.

Datas importantes do XVIII Congresso
Filiação e pagamentos à ALFAL
 Data limite para pagamento do triênio e para novas filiações
com pagamento de cota de filiação e triênio

Data limite
30 de março de 2017

Os sócios cujos trabalhos tenham sido aceitos e não estiverem em dia com suas cotas en março
de 2017 não serão incluídos no programa definitivo.

 Envio de resumos de pôsteres e comunicações (individuais,
coordenadas e em projetos)

Data limite
24 de novembro de 2016

 Comunicação de aceite

Até
28 de fevereiro de 2017

 Envio de textos completos para publicação em CDRom

Data limite
24 de abril de 2017

CUSTOS* E PRAZOS PARA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO
Antes de 31 de
março de 2017

Depois de 31 de
março de 2017

 Sócios com comunicação ou pôster

U$S 130

U$S 170

 Sócios sem comunicação

U$S 90

U$S 120

 Assistentes (ouvintes)

U$S 110

U$S 140

 Sócios estudantes com comunicações ou pôster

U$S 65

U$S 85

 Não sócios com comunicações ou pôster

U$S 200

U$S 220

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO

*Estes custos não incluem os minicursos nem a filiação à ALFAL
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PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
Será comunicado na segunda circular.

Forma de apresentação dos resumos
As informações sobre a apresentação dos resumos serão divulgadas na segunda circular que aparecerá em
setembro de 2016.
Observação final:
Todas as circulares serão distribuídas eletronicamente aos sócios, de acordo com os endereços que a
secretaria possui e que correspondem aos de www.mundoalfal.org. Além disso, todas as circulares
poderão ser consultadas em www.mundoalfal.org, no Facebook (mundo.alfal) e na página do congresso.

Segunda Circular: setembro de 2016
Terceira Circular: março de 2017

Bogotá, D. C. / Montevidéu, abril de 2016.
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