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XII CONGRESSO BRASILEIRO DE HISPANISTAS 
31 de agosto a 03 de setembro de 2022 

 

Primeira circular 
 
 

São Paulo, 04 de setembro de 2021. 
 

Caro(a) colega hispanista, 
 

Temos o prazer de anunciar a realização do XII Congresso Brasileiro de Hispanistas (XII CBH), que 
acontecerá no Campus São Paulo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), 
entre os dias 31 de agosto e 03 de setembro de 2022, caso haja condições sanitárias para tal. Não havendo 
tais condições, o congresso será realizado virtualmente. 

 

O XII CBH tem como objetivo intensificar o diálogo e o intercâmbio de experiências entre pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros de diferentes instituições de ensino superior, que se dedicam aos estudos do 
hispanismo. As áreas temáticas que deverão orientar as propostas de trabalhos a serem encaminhadas à 
organização do congresso são as seguintes: 

• Estudos de linguagem: descrição e funcionamento de línguas do universo hispano-falante. Estudos 
discursivos e textuais. Perspectivas comparativas. Processos de aquisição. Contato linguístico. Estudos 
tradutórios. 

 

• Ensino de línguas: educação linguística. Diversas tendências teóricas e sua relação com o 
ensino/aprendizagem e com a educação linguística. Literaturas e educação linguística. Práticas 
pedagógicas em diferentes espaços educativos. Políticas linguísticas. Formação docente. 

 

• Estudos de literatura e cultura: poéticas, história e crítica literárias. Culturas do universo hispano-
falante. Relações da cultura brasileira com a comunidade cultural hispano-falante. Literatura e outras 
linguagens artísticas. Literatura e outras disciplinas das ciências humanas. Literaturas do universo 
hispano-falante e outras literaturas. A tradução como mediação cultural. 

 

As modalidades de apresentação de trabalhos são: 
 

1) Coordenação de Simpósio Temático: destinado à exposição e discussão de trabalhos com 
temáticas em comum previamente definidas. Compostos por dois coordenadores doutores de instituições 
diferentes, associados à ABH, e entre seis (6) a doze (12) expositores. 

 

2) Comunicação Individual em Simpósio Temático: destina-se à apresentação de trabalhos dentro dos 
Simpósios Temáticos oferecidos. Caso o trabalho seja aprovado, mas tenha ultrapassado o limite de expositores 
do Simpósio Temático, será indicado para apresentação como Comunicação Individual Livre. 

 

3) Comunicação Individual Livre: reservado à apresentação de trabalhos cujos autores não se sintam 
contemplados em qualquer uma das temáticas dos Simpósios Temáticos. As Comunicações Individuais Livres 
serão alocadas em sessões de quatro expositores. 
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Para a submissão de propostas de resumos para Comunicações Individuais em Simpósios Temáticos ou 
Comunicações Individuais Livres, o/a pesquisador/a precisa ser mestrando, mestre, doutorando ou doutor. 

 
 

Datas de submissão de trabalhos: 
 

Propostas Datas Previsão da carta de aceite 

Coordenação de 
Simpósios Temáticos 

 
  16/09/21- 24/11/21 
 

 
12/12/21 

Comunicação Individual 
em Simpósio 

Temático 

 
15/12/21 - 15/02/22 

 
15/04/22 

Comunicações 
Individuais Livres 

15/12/21 - 15/03/22 15/04/22 

 
 

Normas para propostas de Coordenação de Simpósios Temáticos: 
 

As propostas de Simpósios Temáticos (ST) deverão ser submetidas por dois(duas) pesquisadore(a)s doutore(a)s, 
associado(a)s à ABH, obrigatoriamente de instituições diferentes. Cada proponente poderá participar somente 
de um (01) ST. A proposta deverá ser enviada por um(a) do(a)s coordenadore(a)s e deve conter: 

 
. Nome completo do(a)s coordenadore(a)s e indicação das filiações institucionais; 
. Título do ST; 

. Resumo do ST (entre 250 e 400 palavras. Conteúdo: breve apresentação do problema ou tema que vai tratar, 
justificativa, objetivos, descrição do perfil teórico-metodológico adotado e/ou esperado para as intervenções); 

. Palavras-chave (de 3 a 4, separadas por vírgula); 

. Área temática do Congresso (estudos de linguagem, ensino de línguas ou estudos de literatura e cultura). 

 
Link para submissão de Simpósio Temático:  https://doity.com.br/xii-congresso-brasileiro-de-hispanistas 
 

Serão aceitas propostas que se alinhem ao objetivo de criar espaços de reflexão ampla sobre temas abrangentes 
na área do hispanismo, ampliando a discussão e facilitando o diálogo entre especialistas e a troca entre 
pesquisadores com diferentes perspectivas e de diferentes localidades. 

 

As propostas de Simpósios Temáticos serão avaliadas por pares cegamente (sem os dados dos coordenadores) pelo 
Comitê Científico do Congresso, que poderá aprovar, aprovar com solicitações de ajustes, negar ou sugerir a 
união de propostas muito similares. No caso de sugestão de união de propostas muito similares, caberá aos 
coordenadores de propostas acatarem ou não a sugestão. Os coordenadores de propostas nesta situação serão 
consultados previamente à divulgação da lista definitiva de Simpósios aprovados. 
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Uma vez divulgada a lista de Simpósios aceitos pelo Comitê Científico, as inscrições para apresentações de 
Comunicações Individuais nestes Simpósios serão abertas ao conjunto de participantes do Congresso. O número 
mínimo para que o simpósio seja realizado é de seis (6) e o máximo de doze (12) apresentações, incluindo os 
trabalhos dos coordenadores, que é opcional. 

 
A avaliação das propostas de Comunicação Individual em Simpósio será realizada pelos coordenadores de cada 
Simpósio. Os coordenadores poderão aceitar, aceitar com ajustes ou rejeitar as propostas. Quando rejeitada, a 
proposta será encaminhada ao Comitê Científico, que avaliará novamente e poderá aprová-la na modalidade de 
Comunicação Individual Livre, ou ainda poderá reprovar a proposta. 

 
No caso de alteração de modalidade, caberá ao proponente acatar ou não a sugestão do Comitê Científico, ficando 
definido que, no caso negativo, a proposta será desconsiderada. 

 

Em momento oportuno, a organização enviará documento aos coordenadores de Simpósios aprovados com 
instruções e prazos para realização das avaliações. A coordenação das atividades do Simpósio, durante o evento, 
assim como a distribuição de suas respectivas comunicações individuais, estará sob a responsabilidade dos 
coordenadores do Simpósio. Os coordenadores de Simpósios Temáticos pagarão 50% do valor da inscrição do 
Congresso. 

 
 

Na segunda circular serão divulgadas as normas para apresentação de Comunicações Individuais 
nos Simpósios Temáticos aprovados e de Comunicações Individuais Livres. 

 

A programação do evento será divulgada posteriormente. 
 

Os trabalhos completos serão publicados nos Anais do evento e a data de envio dos textos será até 
30 de setembro de 2022. As normas para envio de trabalhos completos serão divulgadas posteriormente. 

 

As línguas oficiais do evento são o português e o espanhol. 
 

Os participantes residentes no exterior poderão efetuar o pagamento no primeiro dia do evento. 

As taxas de inscrição do Congresso são as que seguem: 

COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
 

Associado da ABH com anuidade em dia 

 Até 05 de maio de 2022 Até 30 de maio de 2022 

Doutores R$ 130,00 R$ 180,00 

Mestres R$ 75,00 R$ 120,00 

Mestrandos R$ 50,00 R$ 80,00 
 
 
 

Não associado da ABH 

 Até 05 de maio de 2022 Até 30 de maio de 2022 

Doutores R$ 400,00 R$ 450,00 
Mestres R$ 250,00 R$ 300,00 

Mestrandos R$ 180,00 R$ 200,00 
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SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
 

 Até 30 de maio de 2022 Até o evento 

Associado da ABH R$ 40,00 R$ 50,00 

Estudante de graduação R$ 30,00 R$ 40,00 

Demais ouvintes R$ 50,00 R$ 60,00 

 

 
Os hispanistas que desejarem se associar ou atualizar suas anuidades devem entrar em contato com a 
tesouraria da ABH: abhispanistas.tesouraria@gmail.com. 
 
Para dúvidas gerais sobre o evento: 12cbhispanistas@gmail.com. 

 
Saudações hispanistas, 

Comissão Organizadora  

 

Coordenação 

 

Jorge Rodrigues de Souza Júnior (ABH-IFSP) 

Antonio Ferreira da Silva Junior (ABH-UFRJ) 

Viviane Cristina Garcia de Stefani (ABH-IFSP) 

Wagner Monteiro Pereira (ABH-UERJ) 

Leandra Cristina de Oliveira (ABH-UFSC) 

Daniel Mazzaro Vilar de Almeida (ABH-UFU) 

 

Comissão Organizadora Local 

 

Ana Paula Fabro (IFSP Pirituba) 

André Eduardo Ribeiro da Silva (IFSP São Paulo) 

Ayrton Ribeiro de Souza (IFSP Avaré) 

Claudia Freitas Reis (IFSP Araraquara) 

Cristina Lopomo Defendi (IFSP São Paulo) 

Cibelle Correia Silva (IFSP São Paulo) 

Elaine Araújo (IFSP Cubatão) 

Elaine Hoyos (IFSP Avaré) 

Fábio Barbosa de Lima (FATEC SP) 

Fernanda Tonelli (IFSP Capivari) 

Flavia Hatsumi Izumida Andrade (IFSP Avaré) 

Isabel Cristina Contro Castaldo (FATEC SP) 

Jean Carlos da Silva Roveri (IFSP Avaré) 

Karina Arruda Cruz (IFSP São Roque) 

Larissa Benedini (IFSP Catanduva) 
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Marice Lucia Seoane Favero (IFSP São Paulo) 

Michele Costa (IFSP Suzano) 

Rodrigo de Benedictis Delphino (IFSP São Paulo) 

Rodrigo Faqueri (IFSP Itaquaquecetuba) 

Silas Luiz Alves Silva (IFSP São Miguel Paulista) 

Valeria da Silva Moraes (FATEC São Paulo) 

 

Comitê Científico 

 

Ana Cecilia Olmos (USP) 

Ana María Ávila de Jalil (UNT) 

Adrián Pablo Fanjul (USP) 

Adriana Martins Simões (UNIFAL) 

Adriana Teixeira Pereira (IFCE) 

Alejandra Judith Josiowicz (UERJ) 

Alexandro Teixeira Gomes (UFRN) 

Alfredo Cordiviola (UFPE) 

Andréa Cesco (UFSC) 

Antônio R. Esteves (UNESP) 

Cícero Miranda (UFC) 

Claudia Freitas Reis (IFSP) 

Cleidimar Mendonça (UFG) 

Cristiane de Mesquita Alves (UFPA) 

David Morales Ramírez (Universidad de Costa Rica) 

Doris Cristina Vicente da Silva Matos (UFS) 

Elena Cristina Palmero González (UFRJ) 

Eronilma Barbosa da Silva (IFAL) 

Elzimar Goettenauer de Marins Costa (UFMG) 

Fernanda Castelano Rodrigues (UFSCar) 

Fernanda Peçanha Carvalho (COLTEC-UFMG) 

Flavio Reginaldo Pimentel (IFPA) 

Francisco Javier Calvo del Olmo (UFPR) 

Glauber Lima Moreira (UFDPar) 

Girlene Moreira da Silva (IFRN) 

Graciela Foglia (UNIFESP) 

Isadora Valencise Gregolin (UFSCar) 

Isis Milreu (UFCG) 

Ivan Rodrigues Martin (UNIFESP) 

Jorgelina Tallei (UNILA) 

José Ricardo Dordron de Pinho (Colégio Pedro II) 

Joyce Palha Colaça (UFS) 

Julio César Sal Paz (UNT) 
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Larissa Benedini (IFSP) 

Letícia Goellner (PUC Chile) 

Leticia Rebollo Couto (UFRJ) 

Lívia Márcia Tiba Rádis Baptista (UFBA) 

Lívia Maria de Freitas Reis Teixeira (UFF) 

Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF) 

Marcia Paraquett (UFBA) 

Marcos Antonio Alexandre (UFMG) 

Maria Auxiliadora de Jesus Ferreira (UNEB) 

Maria Camila Bedin Polli (FATEC-SP) 

Maria Eta Vieira (UNILA) 

Maria Francisca da Silva (UFMA) 

María Teresa Celada (USP) 

Maristela Alves de Souza Diniz (UFAC) 

Miguel Ángel Zamorano (UFRJ) 

Neide Maia González (USP) 

Rita Rodrigues de Souza (IFGO) 

Rosa Yokota (UFSCar) 

Rosângela Dantas (UNIFESP) 

Sara Rojo (UFMG) 

Silvia Cárcamo (UFRJ) 

Valdecy de Oliveira Pontes (UFC) 

Wagner Barros Teixeira (UNILA) 

Wanderlan da Silva Alves (UEPB) 

Wilson Alves Bezerra (UFSCar) 

Xoán Carlos Lagares Diez (UFF) 
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