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Quarta Circular
Recife, 29 de abril de 2020.
Car@s colegas hispanistas,
Conforme informado, o XI Congresso da ABH será realizado em forma virtual. A seguir elencamos
alguns tópicos relativos à organização do evento.

1. As inscrições para simpósios e comunicações livres estão abertas até o dia 10 de maio.
2. As Cartas de Aceite serão enviadas até 25/05/2020.
3. Serão prorrogadas também as inscrições para o Prêmio Hispanismos: Primeiras Experiências.
Nesse caso, as inscrições poderão ser feitas até 29/05/2020. Todos que se inscreverem até
esse prazo concorrerão ao Prêmio. Os participantes dessa modalidade deverão enviar até o
dia 08/08/2020 um vídeo (tempo mínimo de 5min e máximo de 10min) e um resumo
expandido de seus trabalhos – a avaliação se dará a partir desses dois elementos.
4. A participação no congresso será gratuita para os associados em dia com as anuidades.
5. As comunicações livres e simpósios temáticos serão realizados em agosto, e as palestras e
entrevistas entre os dias 1 e 4 de setembro. Haverá uma página específica do congresso em
que todo o material produzido será divulgado.
6. A programação geral de palestras, entrevistas, simpósios e comunicações será divulgada
oportunamente.
7. Dependendo do número de inscritos, os simpósios serão realizados em uma, duas ou três
sessões.
8. O envio de trabalhos completos para publicação nos Anais do Congresso permanece
31/10/2020.
9. Lançamento de livros. Os interessados apresentarão as obras publicadas no biênio, para tal
deverão gravar vídeos curtos (máximo 10 minutos) comentando seus trabalhos, que serão
publicados no dia 3 de setembro.
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10. No dia 4 de setembro será realizada a Assembleia geral, em forma presencial na UFPE e
aberta à participação remota. A pauta da assembleia será divulgada com antecedência, e
incluirá, entre outros, os seguintes pontos:
 prestação de contas do biênio;
 debate sobre possíveis modificações do Estatuto;
 escolha da nova diretoria e dos novos conselhos consultivo e fiscal. Os interessados
em assumir a diretoria devem inscrever suas candidaturas e divulgar suas propostas,
de preferência, a partir de 30 dias anteriores e, obrigatoriamente, até 24 horas antes
da assembleia. Todos os membros das chapas concorrentes devem estar presentes ou
representados por alguém por procuração com firma reconhecida em cartório. Não
serão aceitas chapas que não cumpram esses requisitos. As inscrições de chapas
podem ser feitas através do email: abhispanistas@gmail.com;
 divulgação dos ganhadores dos Prêmios Mario González e Hispanismos: Primeiras
Experiências;
 outras informações sobre a realização da assembleia serão divulgadas
posteriormente.
Informações relativas às questões técnicas serão enviadas em breve.
Saudações hispanistas,

Comissão Organizadora
Coordenação
Alfredo Cordiviola (ABH-UFPE)
Brenda Carlos de Andrade (ABH-UFRPE)
Ana Cecilia Olmos (ABH-USP)
Cristina Corral Esteve (ABH-UFPE)
Juan Pablo Martín Rodrigues (ABH-UFPE)
Juan Ignacio Jurado-Centurión (ABH-UFPB)
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Comitê Científico
Amarino Queiroz (UFRN)
Diana Araújo Pereira (UNILA)
Doris Cristina Matos (UFS)
Elena Palmero González (UFRJ)
Graciella Ravetti (UFMG)
José Alberto Miranda Poza (UFPE)
Miriam Gárate (UNICAMP)
Pablo Gasparini (USP)
Roseli Barros Cunha (UFC)

