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CONVITE
A ALFAL tem o prazer de anunciar a realização de seu XVII Congresso Internacional, que terá
lugar na Universidade Federal da Paraíba (João Pessoa, Brasil), no período de 14 a 19 de julho de 2014,
ano de celebração dos 50 anos da associação.
Convidamos todos os sócios a participar dessa reunião acadêmica e de confraternização, na qual
serão apresentados e discutidos diferentes trabalhos e onde estarão reunidos os projetos de pesquisa da
ALFAL. Durante o congresso, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária e outras reuniões.
O convite se estende a qualquer pessoa interessada em questões relacionadas à linguagem e a
profissionais de disciplinas afins.
Esperamos todos em João Pessoa em 2014!

Dermeval da Hora
Juliene Lopes R. Pedrosa
Rubens Marques de Lucena
Comissão Organizadora

Adolfo Elizaincin
Presidente - ALFAL

Centro de Ciências Humanas e Letras
Universidade Federal da Paraíba

Secretaría del Congreso:
ALFAL 2014
Cidade Universitária, Campus 1 - CCHL
Sala do VALPB
58051-900 João Pessoa - Paraíba - Brasil
Comunicaciones: alfal2014brasil@gmail.com

CIRCULAR 1

Haverá duas possibilidades de participação:
a) Sócios da ALFAL que poderão apresentar trabalhos em qualquer uma das modalidades disponíveis (v.
abaixo); Somente os sócios que estiverem em dia com as cotas de filiação 2012-2014 poderão enviar
resumos para avaliação.
b) Não sócios, que poderão participar como ouvintes.
Em ambos os casos, a inscrição deverá ser feita no site www.alfal2014brasil.com, que estará disponível
brevemente.
Caso deseje tornar-se sócio da ALFAL, preencha o formulario correspondente que se encontra no site
www.mundoalfal.org, clique na aba ALFAL> Como asociar-se.
As pessoas inscritas que não apresentarem comunicação receberão certificado de participação como
ouvinte.

As línguas oficiais do Congresso são o ESPANHOL E O PORTUGUÊS.
As modalidades de participação no Congresso são as seguintes:
A1) Comunicações
Exposições baseadas em pesquisas concluídas ou em desenvolvimento que já tenham obtido algum
resultado. As apresentações não poderão exceder 15 minutos. Estarão organizadas em sessões de três
exposições, e ao final de cada sessão serão destinados 15 minutos para a discussão dos temas abordados.

A2) Comunicações coordenadas
Para realizar este tipo de atividade, deverá ser enviada uma proposta de três trabalhos, sob a coordenação
de um dos autores, que abordem um tema comum e se insiram em alguma das Seções do Congresso.
Estas propostas terão um título para a sessão coordenada, uma breve explicação sobre a temática que se
deseja abordar (não mais de um parágrafo) e os resumos dos três trabalhos incluídos na sessão. Cada
sessão coordenada terá a duração de 60 minutos.
Serão aceitas comunicações individuais ou coordenadas nas seguintes áreas:
S1. Análise de estruturas linguísticas:
a) Fonética e Fonologia
b) Morfologia
c) Sintaxe
d) Lexicologia
e) Semântica
S2. Análise de textos literários
S3. Análise do Discurso
S4. Dialetologia e Sociolinguística
S5. Estudos de tradução
S6. Filologia e Linguística Histórica

S7. Linguística Ameríndia
S8. Linguística Aplicada
a) Ensino e Aquisição de línguas (L1 e L2)
b) Linguística Computacional
c) Linguística de Corpus
d) Política Linguística
S9. Linguística do Texto e Análise da Consversação
S10. Tipologia Linguística
S11. Pragmática
S12. Processamento linguístico
S13. Psicolinguística e Linguística clínica
S14. Semiótica
As comunicações aprovadas pela Comissão Científica só poderão ser apresentadas pelo autor ou por
algum dos autores, se devidamente inscritos. O formulário de inscrição aparecerá na Segunda Circular e
estará disponível na página eletrônica do congresso.
Cada participante poderá apresentar até dois trabalhos, incluindo co-autoria, em modalidades distintas.
O resumo deve ser enviado através do formulário eletrônico que se encontra disponível na página do
congresso (www.alfal2014brasil.com).

B) Comunicações dentro de Projetos
As apresentações em algum dos Projetos de Pesquisa da ALFAL obedecerão às normas e à programação
estabelecidas pelo coordenador a serem anunciadas na Segunda Circular.
Os Projetos, até o presente momento, 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 amerindia.
Coordenador: Ramón Arzápalo - arzapalo@servidor.unam.mx
 P 3. História do português brasileiro - desde a Europa até a América
Coordenadora: Tânia Freire Lobo - tanlobo@gmail.com
 P 4. Gramática do português.
Coordenador: Roberto Gomes Camacho - camacho@ibilce.unesp.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
 P 7. Varilex. Variação léxica do espanhol.
Coordenador: Hiroto Ueda - uedahiroto@jcom.home.ne.jp
 P 8. Políticas da linguagem em América Latina.
Coordenador: Rainer Enrique Hamel - ehamel@xanum.uam.mx, rehamel@gmail.com

 P 9. Historiografia Linguística.
Coordinadora: Cristina Altman - altman@usp.br
 P 10. Estudo da Aquisição da linguagem.
Coordinadoras: Rosa Attiê Figueira e Cecilia Rojas Nieto
rosattie@yahoo.com.br, crojas@servidor.unam.mx
 P 11. Línguas em 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.
Coordenadores: Giovanni Parodi e Martha Shiro - gparodi@ucv.cl, shiromartha@gmail.com
 P 14. Romania Nova.
Coordenadores: Mary Kato y Francisco Ordóñez
mary.kato@gmail.com, fordonez@notes.cc.sunysb.edu
 P 15. Estudos do diálogo.
Coordenadoras: Lidia Rodríguez Alfano e Irene Fonte Zarabozo
lidiardza@yahoo.com.mx, fonte@xanum.uam.mx
 P 16. Questões linguísticas em 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 intralingue e intracultural.
Coordenadoras: María Elena Placencia e Carmen García
mep@frame.plus.com, Carmen.garcia@asu.edu
 P18. História do espanhol da América.
Coordenadoras: Claudia Parodi e Micaela Carrera de la Red
cparodi@ucla.edu, micaela@fyl.uva.es
 P19. Fonologia: 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
 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

As apresentações só poderão ser lidas pelo autor ou por algum dos autores. Todos os autores deverão ter
feito sua inscrição no Congresso.

C) Pôsteres
O pôster, de aproximadamente 1m por 80 cm, apresentará uma síntese auto-explicativa do trabalho para
ser discutida com o público.
A presença do autor é indispensável durante o período de exposição de pôster.
O pôster só poderá ser apresentado pelo autor, ou por algum dos autores, todos devidamente inscritos. O
resumo deve ser enviado através do formulário eletrônico que se encontra disponível na página do
congresso (www.alfal2014brasil.com).

Publicação dos trabalhos
Serão publicados em CD-Rom, com ISBN, os textos completos dos trabalhos recebidos até 04/04/2014. O
CD-Rom estará disponível na página da ALFAL após o término do Congresso.

OUTRAS ATIVIDADES DO CONGRESSO
* Serão organizados Minicursos de sete horas de duração, cujas temáticas, ficha de inscrição e preço
serão divulgados na segunda circular e na página do evento. A participação nos minicursos não está
vinculada à inscrição no Congresso nem à filiação à ALFAL.
* Haverá três sessões plenárias.
* Serão feitos lançamentos de livros e revistas publicados nos três últimos anos (2012-2013-2014).
* Será realizada a Assembleia Geral de Sócios da ALFAL, na qual se prestará conta do exercício trienal,
e serão proclamados e tomarão posse os que vierem a ser eleitos para as funções de secretário e de vogal
(três vogais). A Assembleia acontecerá na quinta-feira, 17 de julho de 2014, às 16h20min.

Datas importantes
Data limite para os sócios pagarem o triênio e os não sócios, filiação e
triênio

Até 16/11/2013

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

Até 16/11/2013

Divulgação dos aceites
Envio de textos completos para sua publicação em CD-Rom

02/02/2014
Até 04/04/2014

CUSTOS* E PRAZOS PARA INSCRIÇÃO NO CONGRESSO
Até 04/03/14

Depois de 04/03/14

Sócios com comunicação ou pôster

US$140

US$170

Sócios sem comunicação

US$90

US$100

Ouvintes

US$100

US$120

Sócios estudantes de Doutorado com
comunicação ou pôster

US$70

US$ 85

Sócios estudantes de Mestrado com pôster

US$50

US$65

Estudantes de graduação

US$ 35

US$45

* Estes custos não incluem os minicursos nem a associação à ALFAL.

PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO
Para formalizar a inscrição, pode-se escolher entre três procedimentos de pagamento:
A) Através de cartão de crédito
VISA ou MASTERCARD

B) Através de depósito ou transferência do valor correspondente ao número de conta indicado abaixo:
Depósitos realizados no Brasil:
BANCO: Banco do Brasil, Ag. 1619-5
NÚMERO DE CONTA: 18749-6 (com indicação do nome da pessoa inscrita no congresso)

Depósitos realizados no exterior:
IBAN: 001161950000187496
Código BIC / Swift Cod. BRASBRRJSDR
Com indicação do nome da pessoa inscrita no congresso.
Após a efetivação do pagamento, o comprovante ou recibo deve ser enviado por correio eletrônico
para alfal2014brasil@gmail.com ou por correio postal a
ALFAL 2014
Cidade Universitária, Campus 1 - CCHL
Sala do VALPB
58051-900 João Pessoa - Paraíba – Brasil
Depois da realização do depósito e do envio do recibo de pagamento, será encaminhado ao
interessado um correio eletrônico com o comprovante da inscrição.

Forma de apresentação dos resumos
As informações sobre a apresentação dos resumos serão divulgadas na segunda circular em julho de 2013.

Observação final:
Todas as circulares serão distribuídas aos sócios por correio eletrônico, de acordo com os endereços
constantes na Secretaria da ALFAL, que correspondem aos de www.mundoalfal.org. Além do mais, todas
as circulares poderão ser consultadas, em www.mundoalfal.org e em www.alfal2014brasil.com.

João Pessoa, maio de 2013.

