
XIII JORNADAS ANDINAS DE LITERATURAS LATINOAMERICANAS – JALLA – AMAZÔNIA 2018 
“ÉTICAS E POÉTICAS DOS MUNDOS ANDINOS-AMAZÔNICOS: TRÂNSITOS DE SABERES, LINGUAGENS E 

CULTURAS” 

  
SEGUNDA CONVOCATÓRIA 

  
SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÕES EM SIMPÓSIOS TEMÁTICOS, COMUNICAÇÕES LIVRES E OFICINAS 

 

Informamos que estão abertos os prazos para inscrições de propostas de 

Comunicações Orais em Simpósios Temáticos, Comunicações Orais Livres e 

Oficinas. As pessoas interessadas devem atentar para os seguintes critérios e 

condições: 

 

 I – Comunicações Orais em Simpósios Temáticos – deverão ser submetidas por 

uma ou, no máximo, duas pessoas. 

Para a submissão de proposta de Comunicação em Simpósio Temático as 

pessoas interessadas deverão preencher e enviar o formulário eletrônico com as 

seguintes informações: 

a) Conter o título da comunicação e um resumo de 150 a 500 palavras. 

b) Conter objetivo(s) e  consistência na abordagem teórico/metodológica. 

c) Indicar um mínimo de três e um máximo de cinco palavras-chave 

(separadas por ponto). 

d) Não conter parágrafos, subtítulos ou citações. 

 

II – Comunicações Orais Livres – deverão ser submetidas por uma ou, no 

máximo, duas pessoas. 

Para a submissão de proposta de Comunicação Livre as pessoas 

interessadas deverão preencher e enviar o formulário eletrônico com as seguintes 

informações: 

a) Título da comunicação oral e um resumo de 150 a 500 palavras. 

b) Objetivo(s) e  consistência na abordagem teórico/metodológica. 



c) Indicar um mínimo de três e um máximo de cinco palavras-chave 

(separadas por ponto). 

d) Não conter parágrafos, subtítulos ou citações. 

 

III – Oficinas – Trata-se de apresentação de resultado de estudo ou tese que 

podem deverão ser submetidas individualmente ou por grupos de pesquisa, a 

partir de determinada linha de investigação de médio ou longo prazo, podendo 

também se constituir a partir de uma proposta de reflexão ou recapitulação de 

conceitos que incorporem a crítica e a teoria literária na América Latina. Os temas 

para as Oficinas são livres, podendo seus/suas proponentes incorporarem um dos 

temas do Congresso. A duração de cada oficina será de 02 (duas), devendo a 

metade do tempo ser destinado aos debates com o público presente. 

As Oficinas deverão ser propostas por instituições ou grupos de intelectuais 

ou por Secretários JALLA. 

Para a submissão de proposta de Oficina as pessoas interessadas deverão 

preencher e enviar o formulário eletrônico com as seguintes informações: 

a) Título da oficina e um resumo de 300 a 1000 palavras. 

b) Objetivos e a linha de pesquisa e/ou reflexão ou recapitulação conceitual 

da oficina. 

c) Indicação de um mínimo de três e um máximo de cinco palavras-chave 

(separadas por ponto). 

 

OBSERVAÇÃO: Os Secretários e Secretárias das JALLA terão suas propostas 

de oficinas automaticamente aprovadas.  

 

 

CRONOGRAMA 

 

• 29 de agosto de 2017 a 29 de janeiro de 2018: período de submissão de 

propostas de Comunicações Orais em Simpósios Temáticos, Comunicações 

Orais Livres e Oficinas. 

• 31 de março de 2018: data limite para envio dos textos completos para 

publicação nos Anais do evento.  



• 30 de abril de 2018: data limite para os inscritos (com apresentação de 

trabalhos) efetuarem o pagamento da taxa de inscrição.  

• 31 de julho de 2018: data limite para inscrição e pagamento das taxas para 

ouvintes com direito a receber certificados de participação. 

• 06 a 11 de agosto de 2018: JALLA – Amazônia, no câmpus da Universidade 

Federal do Acre. 

 

OBSERVAÇÃO: Para se inscrever como Ouvinte (com direito ao recebimento de 

Certificado de Participação), os interessados deverão efetuar o pagamento da taxa, 

preencher e enviar o formulário eletrônico de inscrição nessa modalidade até o dia 

31/07/2018. 

 

Valores das taxas de inscrição 

Professores e pesquisadores universitários ou equivalentes: $ 100 

Professores e pesquisadores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: $ 75 

Estudantes de pós-graduação: $ 50 

Estudantes de graduação: $ 30 

Ouvintes (com certificados): $ 20   

Ouvintes (sem certificados): gratuito.   

 

Taxas convertidas de ($) dólar para real (R$)* 

Professores e pesquisadores universitários ou equivalente: R$ 328,00** 

Professores e pesquisadores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico: R$ 246,00 

Estudantes de pós-graduação: R$ 164,00 

Estudantes de graduação: R$ 98,00 

Ouvintes (com certificados): R$ 49,00 

  

* R$ é a moeda brasileira, o real (BRL) 

** Observe que a taxa de câmbio utilizada para a conversão de USD para BRL foi 

estabelecida de acordo com a cotação do dólar na data de 16 de junho de 2017, no 

valor de USD 1.00 = R$ 3,28. A lei brasileira exige que os participantes sejam 

cobrados na moeda nacional. Como resultado, a reconversão das taxas anunciadas 

em R$ de volta para o USD e, em sua moeda do cartão de crédito, podem flutuar em 



torno dos valores médios em dólares norte-americanos aqui indicados, 

dependendo da data específica em que os participantes realizam seus pagamentos. 

A Comissão de Organização do Evento se reserva o direito de atualizar a referida 

cotação quando achar necessário. 

 

OBSERVAÇÃO I: Os participantes residentes no Brasil deverão efetuar o 

pagamento da Taxa de Inscrição por intermédio de Depósito Bancário, até a data 

limite de 30/04/2018, e enviar o comprovante pela própria Área do Inscrito no 

site do evento. Os dados bancários para o pagamento da taxa também estão 

disponíveis na Área do Inscrito. 

 

OBSERVAÇÃO II: Os participantes residentes em outros países que não 

conseguirem efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição pelo Paypal, poderão fazê-

lo no ato do credenciamento, junto à Secretaria JALLA, em Rio Branco, Acre. 

 

OBSERVAÇÃO III: Quaisquer dúvidas, dificuldades ou sugestões, por favor, enviar 

mensagem para o endereço eletrônico: jallamazonia@gmail.com 

  

Mais informações: 

www.jalla2018.org 

 

 


