
 

Rio de Janeiro, fevereiro de 2017 

Caras e caros colegas, 

de 23 a 27 de outubro próximo acontecerá, na cidade do Rio de Janeiro, o XVII Congresso da 
ABPI, nosso fórum privilegiado, enquanto especialistas da área de Italianística, para troca, 
diálogo e atualização de docentes, pesquisadores e discentes. 

O tema da próxima edição é: Trânsitos, migrações e circulações: a Itália e o italiano em 
movimento (Homenagem aos 150 anos de nascimento de Luigi Pirandello e aos 60 anos de 
falecimento de Giuseppe Tomasi di Lampedusa).  

O Congresso será organizado em Simpósios que possam reunir comunicações em torno de 
temas específicos e as propostas de Simpósios, sob a responsabilidade de, no mínimo, dois (2) 
professores doutores, deverão ser enviadas até o dia 20 de março para o seguinte e-mail: 
abpisecretaria@gmail.com, com a frase PROPOSTA DE SIMPÓSIO no campo assunto.  

A divulgação dos Simpósios aceitos para o congresso ocorrerá até o dia 3 de abril. Os 
coordenadores receberão, então, as propostas de comunicação diretamente para os 
endereços eletrônicos por eles indicados. O prazo final para o envio de propostas será dia 15 
de maio e o aceite das comunicações, sob a responsabilidade dos coordenadores de 
Simpósios, deverá ser comunicado aos participantes até o dia 01 de junho. 

Os interessados em propor um Simpósio temático deverão enviar, junto com o nome dos 
proponentes, uma ementa que contenha: título do Simpósio; nomes e instituição dos 
Coordenadores (mínimo de dois coordenadores doutores); resumo da proposta (mínimo 400 e 
máximo 500 palavras) com até 4 palavras-chave e, no mínimo, duas referências bibliográficas, 
além dos endereços eletrônicos para o envio das propostas de comunicação, conforme o 
modelo abaixo: 

 

 Instituição 
(Sigla) 

Titulação e-mail Telefone 

Proponente 1     

Proponente 2     

Proponente 3     

Título do 
Simpósio 

 

Palavras-chave 1-  2 -  3 -  4 - 

Ementa: (até 500 palavras) 

 

Referências:  

 

Todos os doutores sócios da ABPI estão convidados a propor Simpósios temáticos.  

Contamos com sua participação! 

A Comissão Organizadora 


