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Caras e caros colegas,  

de 22 a 25 de outubro próximo acontecerá, na cidade de Belo Horizonte, o 

XVIII Congresso da ABPI, XI Encontro Internacional de Estudos Italianos, 

III Jornada de Estudos Leopardianos e VII Jornada de Italianística da 

América Latina, nosso fórum privilegiado, enquanto especialistas da área 

de Italianística, para troca, diálogo e atualização de docentes, 

pesquisadores e discentes.  

O tema da próxima edição será “Ética e criatividade na língua, na 

literatura e na cultura italianas” (Homenagem ao I Centenário do 

nascimento de Primo Levi, ao V Centenário do falecimento de Leonardo 

da Vinci e aos 200 anos e publicação de L’Infinito de Giacomo Leopardi), 

e, como na última edição, o Congresso será organizado em Simpósios 

temáticos que possam reunir comunicações em torno de temas 

específicos.  

As propostas de Simpósios, sob a responsabilidade de, no mínimo, dois (2) 

professores doutores, preferencialmente de instituições diferentes, 

deverão ser enviadas até o dia 18 de março para 

congressoabpi2019@gmail.com, escrevendo PROPOSTA DE SIMPÓSIO no 

campo assunto. Serão bem-vindas propostas relacionadas ao tema geral, 

também em diálogo com outras línguas, literaturas e culturas, bem como 

a temas outros relacionados ao nosso trabalho de docentes e 

pesquisadores da área. 

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 20 de maio e o aceite 

das comunicações, sob a responsabilidade dos coordenadores de 



Simpósios, deverá ser comunicado aos participantes até o dia 03 de 

junho.  

Os interessados em propor um Simpósio temático deverão enviar, junto 

com o nome dos proponentes, uma ementa que contenha, nesta ordem, 

- título do Simpósio;  

- nomes, instituições dos Coordenadores (mínimo de dois coordenadores 

doutores); 

- endereços eletrônicos para o envio das propostas de comunicação 

-resumo da proposta (mínimo 400 e máximo 500 palavras) com até 4 

palavras-chave e, no mínimo, duas referências bibliográficas. 

Todos os doutores sócios da ABPI estão convidados a propor Simpósios 

temáticos.  

Contamos com sua participação!  

 

A Comissão Organizadora 

Fabiano Dalla Bona, Roberta Barni, Gisele Batista, Ana Maria Chiarini, 
Anna Palma, Elisabetta Santoro 

 

 

DATAS IMPORTANTES 
Envio de propostas de simpósios 
temáticos por parte de, no 
mínimo, dois doutores 

18 de março 

Divulgação dos simpósios aceitos 3 de abril 
Prazo para recebimento de 
propostas de comunicação por 
parte dos coordenadores de 
simpósios  

20 de maio 

Divulgação do aceite das 
comunicações  

3 de junho 

 

 


