Roma 2020
13.º Congresso da AIL
20 a 24 de julho de 2020
Sapienza — Universidade de Roma
Roma, Itália
Primeira Circular
O 13.º Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (AIL) decorre rá
entre os dias 20 e 24 de julho de 2020 na Sapienza — Universidade de Roma.
A Comissão Organizadora convida as/os investigadoras/es interessadas/os a
remeter propostas de comunicações e painéis que foquem qualquer questão
relacionada com os seguintes âmbitos, desde que integrados na alargada área
de investigação nos estudos lusófonos e apresentados em português:
01. Ciências Humanas e Sociais
02. Estudos de Cultura
03. Linguística
04. Literatura
05. Teatro, Cinema, Música e Artes Plásticas
06. Geografia
07. História
08. Antropologia e Filosofia
09. Comunicação
10. Ciências Políticas
11. Direito
12. Economia
13. Turismo
14. Estudos Interdisciplinares
Admissão de Comunicações
O 13.º Congresso da AIL contempla um processo de avaliação por pares
anónimos prévio e precetivo para a aceitação das propostas submetidas.
Neste sentido, deverá ser enviado um resumo inédito da comunicação
(abstract analítico de entre 400 palavras (2 800 carateres, com espaços) e 550
palavras (3 800 carateres, com espaços), através do sistema de gestão do
congresso: https://eventosail.org.
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Os painéis estarão constituídos por três trabalhos. Os organizadores de
painéis deverão submeter toda a informação necessária, incluindo, o título e
resumo do painel, os trabalhos que o constituem (título, autor e resumo) e os
dados dos participantes.
No prazo de um mês mês a partir da receção da proposta de comunicação
será enviada a resposta da Comissão Científica do Congresso quanto à
admissão, eventual modificação ou não aceitação da proposta. Se a
proposta for admitida, poderá ser paga a inscrição , de acordo com as
quotas (que não incluem as taxas de eventuais transferências bancárias) e os
prazos da tabela em baixo) .
O prazo de envio de resumos e inscrição abrir-se-á no dia 1 de maio de 2019.
Aceitam-se propostas de comunicação ou painéis até ao dia 31 de março de
2020, havendo prazos intermédios segundo o período de inscrição:


1 maio de 2019 — 15 de outubro de 2019;



15 de novembro de 2019 — 31 de março de 2020.

Modalidades de Inscrição*
1.º prazo: de 01 de maio de 2019
a 15 de outubro de 2019

SÓCIOS/AS

NÃO SÓCIOS/AS**

2.º prazo: de 15 de novembro de 2019
a 31 de março de 2020

com
comunicação

90 euros

130 euros

sem
comunicação

100 euros

140 euros

com
comunicação

210 euros

250 euros

sem
comunicação

220 euros

260 euros

*Pagamento online no sistema de gestão do congresso (https://eventosail.org ), no website da AIL
(https://lusitanistasail.org ) mediante cartão de crédito (via PayPal) ou por transferência bancária à conta
da AIL, indicando como conceito «Inscrição 13 Congresso AIL»:
Morada: FACULDADE DE LETRAS, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, LARGO DA PORTA FÉRREA
Cidade: COIMBRA | Código postal: 3004-530 | País: PORTUGAL (U.E.)
Banco (nome do banco): MILLENNIUM. BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS | Cidade: COIMBRA
Agência: COIMBRA MONTES CLAROS, PRAÇA FAUSTO CORREIA (CELAS) 7, 3000-253, COIMBRA
Nome do beneficiário: Associação Internacional de Lusitanistas
Conta do beneficiário: IBAN: PT50003300000004654264969 | SWIFT/BIC: BCOMPTPL
** Todos/as os/as participantes devem ser sócios/as da AIL com quota em dia. Esta quota torna a pessoa
sócia da AIL para o triénio corrente: 2017 — 2020.

Cada congressista poderá apresentar apenas uma comunicação através de uma
única assinatura. Para obter certificado de participação com ou sem
comunicação) e publicação da comunicação nos volumes da AIL, será
obrigatório assistir ao Congresso.
Em caso de desistência, as quotas só serão devolvidas desde que esta seja
comunicada até 31 de março de 2020.
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Estudantes de graduação e pós-graduação devidamente acreditadas/os
pagarão metade das quotas fixadas.
As comunicações serão agrupadas pela Comissão Científica segundo afinidades
temáticas e/ou metodológicas, e organizadas para a sua apresentação e debate
posterior em sessões de três participantes, com duração máxima de 60 minutos
(15 minutos para cada apresentação e 15 minutos para debate). Cada presidente
de mesa dará um máximo de 15 minutos por congressista para apresentar uma
síntese da comunicação, passando depois ao debate.
O Congresso contempla a apresentação de projetos em curso ou de equipas de
investigação. Reservará igualmente um espaço para debater o estado da arte de
metodologias relacionadas com qualquer das áreas do seu âmbito científico.
Podem ser enviadas propostas de lançamento de livros durante o Congresso,
devendo ser enviada a solicitação por parte do autor ou autores do livro para o
formulário específico acessível em: https://eventosail.org.

Programa Provisório
2o/07 (segunda-feira): Sessão de abertura e Conferência plenária
20/07: Almoço de confraternização
20/07: Sessões de apresentação de comunicações
21/07 (terça-feira): Sessões de apresentação de comunicações
21/07: Assembleia geral das/dos sócias/os da AIL
Apresentação da Plataforma9, da Revista Veredas e do projeto editorial AILpress
1.ª Homenagem: Sérgio Buarque de Hollanda e Murilo Mendes
22/07 (quarta-feira): Sessões de apresentação de comunicações
22/07: 2.ª Homenagem: Eduardo Lourenço
22/07: Tarde livre / Excursão guiada e Jantar social
(roteiro e condições serão especificadas nas próximas circulares)
23/07 (quinta-feira): Sessões de apresentação de comunicações
23/07: 3.ª Homenagem: Agostinho Neto
24/07 (sexta-feira): Sessões de apresentação de comunicações
4.ª Homenagem: Bertina Lopes
Assembleia Geral das/dos sócias/os da AIL.
Eleição da nova Direção da AIL. Posse da Direção.
Conferência de Encerramento
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Resultados
A AIL não publica, conforme a tradição recente, Atas dos congressos. Editará os
trabalhos reelaborados até 15 de setembro de 2020 de acordo com os debates
ocorridos no Congresso e que serão submetidos a avaliação dupla por pares
anónimos. A publicação será realizada em livros temáticos com ISBN próprio.

Contactos
Informações complementares sobre o Congresso podem ser obtidas:
• no website: https://roma2020ail.org
• por email: secretaria@lusitanistasail.org
• por correio, para o seguinte endereço:
Prof. Doutor Roberto Vecchi, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture
Moderne, Via Cartoleria 5, 40124 Bolonha (Itália).

Comissão Executiva do 13.º Congresso da AIL
Ettore Finazzi-Agrò (Sapienza — Universidade de Roma)
Roberto Vecchi (Universidade de Bolonha)
Vincenzo Russo (Universidade de Milão)
Sonia Netto Salomão (Sapienza — Universidade de Roma)
Giorgio De Marchis (Universidade de Roma Tre)
Simone Celani (Sapienza — Universidade de Roma)
Maria Caterina Pincherle (Sapienza — Universidade de Roma)
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