
                                                           
 

IX ENCONTRO DA ABECS – 

Homenagem a Hildo Honorio do Couto  

 

PRIMEIRA CIRCULAR 

 

O Instituto de Letras da Universidade de Brasília (IL/UnB) sediará, no período de 28 

de novembro a 01 de dezembro de 2016, o IX Encontro ABECS, em homenagem ao Prof. Dr. 

Hildo Honório do Couto, um dos fundadores da ABECS e da Revista Papia, conforme 

decidido na última Assembleia da Associação. 

Os Encontros da Associação Brasileira de Estudos Crioulos e Similares (ABECS) são 

realizados bianualmente desde o ano de 2000, quando foi fundada a Associação, na 

Universidade de Brasília (UNB). O último encontro deu-se na Universidade Estadual de Feira 

de Santana – UEFS – há dois anos e, antes desse encontro, sete outras edições já foram 

realizadas. 

O objetivo geral do IX Encontro da ABECS é reunir pesquisadores, estudantes de pós-

graduação e de graduação do país e do exterior que atuam nas áreas da Crioulística e do 

contato entre línguas, dos estudos sobre línguas indígenas brasileiras, da formação do 

português brasileiro, da diversidade linguística e da história da língua portuguesa. Nesse 

sentido, os objetivos específicos do evento, além da homenagem ao Prof. Dr. Hildo Honório 

do Couto, são:  

 

 aumentar o interesse, no Brasil, pelo estudo de línguas crioulas de base portuguesa e 

espanhola; 

 fomentar pesquisas sobre a participação de línguas de contato, como as indígenas, as 

africanas, as de imigração, na formação da realidade sociolinguística brasileira; 

 promover a realização e a divulgação de estudos que tomem como tema as variedades 

linguísticas faladas em comunidades minoritárias brasileiras, bem como outras variedades 

pouco estudadas; 

 divulgar os estudos sobre variedades de português faladas na África; 



 ampliar a discussão em torno de questões teórico-metodológicas da Crioulística e da 

aquisição de línguas em situação de contato linguístico; 

 discutir questões relacionadas à formação do português brasileiro, centradas na 

Linguística do Contato e suas ligações com a Linguística de modo geral. 

 

O evento contará com conferências, mesas redondas, sessões de comunicações, 

sessões de pôsteres e minicursos. Os resumos de trabalhos científicos poderão ser submetidos 

para as sessões de comunicação e de pôster conforme as normas e o cronograma a seguir. 

 

Normas para o Resumo 

Texto de 400 a 500 palavras, escrito em Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 

1,5, sem identificação do(s) autor(es), contendo objeto de estudo, hipótese(s), objetivo(s), 

quadro teórico-metodológico e resultados. Indicação de 3 palavras-chave e até 5 referências, 

de acordo com as normas vigentes da ABNT. Os dados relevantes para análise devem estar 

listados à parte do texto. O resumo não deve ultrapassar duas páginas (incluindo os dados e as 

referências). 

 

Datas importantes 

Inscrição e submissão de resumos Até 10 de julho de 2016 

Instruções para a inscrição dos trabalhos serão 

divulgadas brevemente 

Carta de aceite Até 30 de agosto de 2016 

Pagamento da inscrição Até 30 de setembro de 2016 

Local e realização do evento 28 de novembro a 01 de dezembro de 2016 

Universidade de Brasília, Campus Universitário 

Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências 

(ICC), Ala Sul, Auditório do Instituto de Letras 

(Bloco B, subsolo) 

 

Taxas de inscrição 

1. Com apresentação de trabalho (comunicação ou pôster) 

Professores universitários: R$150,00 (cento e cinquenta reais) 

Estudantes de Pós-Graduação (enviar cópia de comprovante): R$100,00 (cem reais) 

Bolsistas de IC (enviar anuência do orientador): R$50,00 (trinta reais) 



 

2. Sem apresentação de trabalho (ouvinte) 

Professores e pesquisadores universitários: R$50,00 (cinquenta reais) 

Professores do Ensino Fundamental e Médio: R$30,00 (trinta reais) 

 

3. Minicursos 

Todas as categorias: 20 reais por minicurso 

 

Comissão Científica: 

Alan Baxter (UFBA) 

Heliana Mello (UFMG) 

Isabella Mozzillo (UFPel) 

Lurdes Teresa L. Jorge (UnB) 

Márcia de Oliveira (USP) 

Margaria Petter (USP) 

Paulo Medeiros Júnior (UnB) 

Silvana S. de F. Araújo (UEFS) 

Thiago Chacon (UnB) 

Ulisdete Rodrigues (UnB) 

Walkiria Neiva Praça (UnB) 

 

Comissão Organizadora: 

Carolina Andrade (UnB) 

Cíntia Pacheco (UnB) 

Dioney M. Gomes (UnB) 

Lurdes Teresa L. Jorge (UnB) 

Márcia de Oliveira (USP) 

Maria Aparecida Curupanã 

Paulo Medeiros Júnior (UnB) 

Silvana S. de F. Araújo (UFES) 

Thiago Chacon (UnB) 

Ulisdete Rodrigues (UnB) 

Walkiria Neiva Praça (UnB) 

 

 

Profa. Dra. Rozana Reigota Naves 

Presidente da Comissão Organizadora do IX Encontro da ABECS 

 

Profa. Dra. Silvana Silva de Farias Araujo 

Presidente da ABECS (Gestão 2014-2016) 

 

Profa. Dra. Márcia Santos Duarte de Oliveira 

Secretaria da ABECS (Gestão 2014-2016) 


