
  

Porto Alegre, 16 de julho de 2020. 

  

Estimadas/os coordenadoras(es) de Simpósios Temáticos, 

       Em primeiro lugar, desejamos que estejam bem de saúde. 

       Nesse segundo momento de contato com vocês, queremos agradecer pelo retorno com 
perguntas muito pertinentes que nos levam a elaborar uma segunda circular. 

       Inicialmente, gostaríamos de destacar que queremos marcar o ano de 2020 com atividades 
da Associação Brasileira de Literatura Comparada, ABRALIC, que somos todos nós.  

O congresso da ABRALIC/2020 ocorrerá de forma virtual, com uma programação que se 
estende de agosto a novembro. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro ocorre uma programação 
concentrada, com conferências, mesas e atividades culturais. Outras mesas integrantes do 
congresso serão distribuídas ao longo do semestre, assim como os simpósios. A programação geral 
do evento será disponibilizada quando tivermos todas as confirmações. 

           Nesta circular, damos orientações específicas sobre a organização dos simpósios, conforme 
segue:  

1 – Os simpósios aprovados terão dois meses para a realização de seus trabalhos, de 15 de setembro 
a 15 de novembro. 

 2 – Os(As) coordenadores(as) terão autonomia para realizarem os seus encontros da forma que 
acharem melhor. Daremos suporte técnico, disponibilizando plataformas seguras por meio da 
UFRGS, o que será informado oportunamente. As inscrições para as apresentações deverão ser 
feitas na página Web da ABRALIC, no link https://abralic.org.br/downloads/2020/valores-xvii-
congresso.pdf. Cabe aos(às) coordenadores(as) de simpósios estabelecerem datas e cronograma de 
apresentação, bem como a dinâmica dos debates.  

3 – Solicitamos que as comunicações sejam gravadas, durante a apresentação dos(as) participantes 
na plataforma, para termos o registro da atividade na história da ABRALIC, especialmente em 
uma situação de exceção, como a que vivemos neste ano. 

4 – Oferecemos aos(às) associados(as)/comunicadores(as) a possibilidade de apresentarem a sua 
comunicação da forma que puderem, até mesmo por meio de uma gravação realizada 
anteriormente e anexada à documentação, quando da inscrição na página da ABRALIC. 

https://abralic.org.br/downloads/2020/valores-xvii-congresso.pdf
https://abralic.org.br/downloads/2020/valores-xvii-congresso.pdf


5 – Após a apresentação, o(a) comunicador(a) terá até o dia 15 de dezembro para encaminhar o 
texto para futura publicação em e-book. Pedimos aos(às) coordenadores(as) que comuniquem 
aos(às) participantes do ST que cada um(a) deve enviar o seu texto por meio de seu login na página 
da Abralic, como nos anos anteriores. 

6 – Pedimos que os(as) coordenadores(as) de ST acessem sua conta via login, onde têm acesso aos 
nomes e e-mails dos comunicadores(as) aptos a apresentarem os trabalhos, e confirmem a 
participação dos(as) inscritos(as) no encontro virtual. Solicitamos ainda que os(as) 
coordenadores(as) nos informem a programação do simpósio e as datas de realização das 
atividades até 10 de agosto de 2020, para fins de divulgação nas redes sociais e na página da 
ABRALIC. Aceitamos também sugestões. Elas são sempre bem-vindas. 

7 – Em relação aos custos, é importante destacar que já reduzimos os custos das inscrições e das 
anuidades para este ano excepcional. Manteremos valores reduzidos para todo o ano e manteremos 
os nossos compromissos com os(as) associados(as), publicando os resumos, fazendo a publicação 
das comunicações em cinco volumes em formato de e-books, e publicando um livro em formato 
físico e e-book com as conferências e as palestras das mesas. No entanto, destacamos que a 
Associação prevê gastos ao longo do ano e isso requer entrada de recursos, o que se dá através, 
principalmente, do pagamento da anuidade por parte de seus associados. Importante ressaltar que, 
como é usual nos congressos da ABRALIC, para se apresentar seu trabalho e tê-lo publicado, o(a) 
comunicador(a) deve pagar a inscrição e associar-se à ABRALIC. Um valor é a inscrição e outro 
é a anuidade. Anexamos a tabela de valores e prazos, a qual também se encontra na página da 
ABRALIC. 

Mais uma vez, reiteramos nossos agradecimentos pela sua participação e convidamos para que 
visitem a página da ABRALIC (http://www.abralic.org.br/), que vem sendo continuamente 
atualizada com ricas contribuições da comunidade acadêmica. 

Com votos de saúde, subscrevemo-nos. 

          Diretoria da ABRALIC 

Biênio 2020-2021  

 

 
  

http://www.abralic.org.br/


Valores da inscrição e da anuidade para o XVII Congresso Internacional da ABRALIC 
Coordenadores(as) de simpósio 

PRAZO VALOR INSCRIÇÃO ANUIDADE 2019 TOTAL 

15/12/20 Isento R$ 450,00 R$ 450,00 

 

Professores(as) de IES e pesquisadores(as) 

PRAZO VALOR INSCRIÇÃO ANUIDADE 2019 TOTAL 

15/09/20 R$ 100     

15/12/20   R$ 450,00 R$ 550,00 

  
Outros(as) pesquisadores(as) sem vínculo com IES (Mestres e doutores(as)) 

PRAZO VALOR INSCRIÇÃO ANUIDADE 2019 TOTAL 

15/09/20 R$ 80,00     

15/12/20   R$ 300,00 R$ 380,00 

  

Alunos(as) de pós-graduação 

PRAZO VALOR INSCRIÇÃO ANUIDADE 2019 TOTAL 

15/09/20 R$ 70,00     



15/12/20   R$ 150,00 R$ 220,00 

  

Alunos(as) de graduação ou recém-graduados(as) com apresentação de pôster 

PRAZO VALOR 
INSCRIÇÃO 

ANUIDADE 2019 TOTAL 

03/08/20 R$ 50,00 NÃO ASSOCIADO 
ISENTO 

R$ 50,00 

   

Ouvintes (sem apresentação de trabalho) 

PRAZO VALOR 
INSCRIÇÃO 

ANUIDADE 2019 TOTAL 

15/11/20 R$ 50,00 NÃO ASSOCIADO 
ISENTO 

R$ 50,00 

  

  

  

 


