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SEGUNDA CIRCULAR

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO
A1) Comunicações
Exposições baseadas em pesquisas concluídas ou em desenvolvimento. As apresentações não
poderão exceder 15 minutos. Estarão organizadas em sessões de três exposições e, ao final das
exposições, serão destinados 15 minutos para a discussão dos temas abordados. O resumo deve ser
enviado por meio do formulário eletrônico que se encontra disponível na página do congresso
(www.alfal2014brasil.com).

A2) Comunicações coordenadas
Para realizar este tipo de atividade, deverá ser enviada uma proposta com três trabalhos, sob a
coordenação de um dos autores, que abordem um tema comum e se insiram em alguma(s) das áreas
de conhecimento do Congresso. Estas propostas deverão ter um título para a sessão, uma breve
explicação sobre a temática que se deseja abordar (não mais de um parágrafo) e os resumos dos três
trabalhos incluídos. Cada sessão de comunicações coordenadas terá a duração de 60 minutos.
Atendendo a sugestões de colegas, fizemos uma reestruturação das áreas:
S1. Análise de estruturas linguísticas:
a) Fonética e Fonologia
b) Morfologia
c) Sintaxe
d) Lexicologia
e) Semântica
f) Pragmática
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
S9. Linguística Computacional
S10. Linguística de Corpus
S11. Política Linguística
S12. Linguística do Texto e Análise da Conversação
S13. Tipologia Linguística
S14. Psicolinguística, Processamento linguístico e Aquisição da Linguagem
S15. Neurolinguística e Neurociências Aplicadas à Linguagem
S16. Semiótica

O resumo de cada um dos trabalhos deve ser enviado por meio do formulário eletrônico disponível
na página do congresso (www.alfal2014brasil.com), seguindo o procedimento geral estabelecido.

B) Comunicações dentro de Projetos
As apresentações em algum dos Projetos de Pesquisa da ALFAL obedecerão às normas e à
programação estabelecidas pelo coordenador. Para participar desta modalidade, deve ser seguido o
procedimento geral de envio de resumo e inscrição. O resumo deve ser enviado por meio de
formulário eletrônico disponível na página do congresso (www.alfal2014brasil.com), marcando a
opção “Comunicações dentro de Projetos”. Uma vez recebido, o resumo será encaminhado pela
organização ao coordenador, que será o responsável pela aceitação das comunicações e pela
organização da sessão. As apresentações só poderão ser lidas por um dos autores. Todos os autores
deverão ter feito sua inscrição no Congresso.

C) Pôsteres
O pôster, de aproximadamente 1m por 80cm, apresentará uma síntese auto-explicativa do trabalho
para ser discutida com o público. A presença do(s) autor(es) é indispensável durante sua exposição.
O resumo deve ser enviado por meio 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.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS
O resumo, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá ter as seguintes características:
 Limite máximo de 300 palavras.
 O resumo incluirá: marco teórico, objetivos, metodologia e resultados (parciais ou finais).
A organização do Congresso não fará nenhum tipo de correção dos textos enviados.

OUTRAS ATIVIDADES DO CONGRESSO

Minicursos
A participação nos minicursos não está vinculada à inscrição no Congresso nem à filiação à ALFAL. Serão
oferecidos os seguintes minicursos, com sete horas de duração cada um:

TURNO MATUTINO (8h30 às 12h, dias 14 e 15/07/2014)
Minicurso 1
Ana María González Mafud (Universidad de La Habana)
Seminario-taller "Las obras académicas de la lengua española: textos y novedades".
Minicurso 2
Ana Maria Martins (Universidade de Lisboa)
Ordem de palavras, inversão e alguns dos seus efeitos.
Minicurso 3
Angelita Martínez (Universidad Nacional de La Plata/UBA)
Contacto de lenguas: metodología para su investigación.
Minicurso 4
Cristina Altman (Universidade de São Paulo)
Técnicas de elaboração de projetos em historiografía linguística.
Minicurso 5
Elvira Narvaja Arnoux (Universidad de Buenos Aires)
La perspectiva glotopolítica en el estudio de gramáticas y retóricas.
Minicurso 6
Josane Moreira Oliveira (Universidade Estadual de Feira de Santana)
Introdução ao Goldvarb X.

TURNO VESPERTINO (14h30 às 18h, dias 14 e 15/07/2014)
Minicurso 7
Klaus Zimmermann (Universität Bremen)
Interculturalidad y transculturalidad entre lenguas amerindias y el castellano y portugués.
Minicurso 8
Kimberly Potowski (University of Illinois-Chicago)
Los hispanohablantes en Estados Unidos: el contacto de dialectos.
Minicurso 9
Marcos Araújo Bagno (Universidade de Brasília)
Por que uma gramática brasileira?
Minicurso 10
Maria Luisa Zubizarreta (University of Southern California)
Estructuras Eventivas. Variación Lingüística.
Minicurso 11
Marina Vigário (Universidade de Lisboa)
Correlatos de distinções rítmicas: o caso do português europeu e do português brasileiro.

Minicurso 12
Perpétua Gonçalves (Universidade Eduardo Mondlane - Moçambique)
A formação de variedades africanas do português em contexto multilingue: o caso do português de
Moçambique.
Minicurso 13
Óscar Loureda (Universidade de Heidelberg, Alemanha)
Novos rumos da investigação do discurso: o enfoque experimental

Cada participante poderá optar por até dois minicursos em horários distintos. Cada um deles custa
US$ 20. As vagas disponíveis são limitadas e a seleção dos alunos será feita por ordem de inscrição.
A matrícula no minicurso poderá ser feita no próprio formulário de inscrição disponível na página
do Congresso.

Conferências plenárias
As conferências plenárias serão definidas pela Comissão Organizadora juntamente com a Diretoria
da ALFAL.

DATAS - LIMITE 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

Durante o Congresso, serão feitos lançamentos de livros e revistas publicados nos três últimos
anos (2012-2013-2014).

No dia 17 de julho de 2014, quinta-feira, às 16h20, será realizada a Assembleia Geral de Sócios da
ALFAL, quando 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).

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.

Para formalizar a inscrição, pode-se escolher um dos três procedimentos de pagamento:
A) Cartão de crédito
VISA ou MASTERCARD
B) 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 deverá 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 e-mail com o comprovante da inscrição.

HOSPEDAGEM
Na página do Congresso, disponibilizaremos a relação dos hotéis conveniados.

A terceira Circular será disponibilizada em abril de 2014.

RECOMENDAÇÕES
Recomendamos a todos os sócios:
1) que atualizem o pagamento correspondente ao triênio 2012-2014, para participar do Congresso;
2) que verifiquem se seu nome está incluído nas listas de sócios por países, que aparecem em
www.mundoalfal.org, posto que essas são as listas oficiais. Se o nome não constar na lista, deverão
comunicar-se com o Delegado correspondente;
3) que efetuem a inscrição e o pagamento do Congresso o mais brevemente possível (procedimentos
que já podem ser feitos) para facilitar o credenciamento durante o evento em João Pessoa;
4) que cada sócio tenha consigo o recibo de pagamento entregue pelo Delegado que comprova estar
em dia com as cotas de filiação, a fim de evitar possíveis equívocos.

