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Segunda Circular
Caras e caros colegas,
Antes de mais nada, os votos sinceros da AIL de bom 2020. Para a nossa
Associação será um ano importante e crucial por muitas razões. Realizar o 13.º
Congresso da AIL em Roma significa regressar a Europa depois de ter viajado
por Macau (2017) e Cabo Verde (2014) e sobretudo celebrar a História e as muitas
histórias que ligam a capital italiana e a sua Universidade ao mundo de Língua
Portuguesa.
Optámos, neste sentido, por preparar mesas redondas e conferências de
homenagens a algumas figuras ímpares da história das culturas de língua
portuguesa com uma ligação especial com Roma e Itália: Agostinho Neto pela
Angola, Sérgio Buarque de Hollanda e Murilo Mendes pelo Brasil, Bertina Lopes
por Moçambique, e Eduardo Lourenço por Portugal.
Ilustres convidados já confirmaram a sua presença no evento como:
•

Boaventura de Sousa Santos (Universidade de Coimbra)

•

Lilia Moritz Schwarcz (Universidade de São Paulo)

•

José Luís Pires Laranjeira (Universidade de Coimbra)

•

Maria Betânia Amoroso (Universidade Estadual de Campinas)
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Admissão de Comunicações
Primeiro Período
O primeiro período de admissão de comunicações (entre 1 maio de 2019 e 15 de
outubro de 2019) terminou com o recebimento de cerca de 250 comunicações.
Os autores das comunicações enviadas no primeiro período que já foram aceites
poderão efetuar a inscrição ao Congresso finalizando o pagamento da quota,
segundo a tabela que aqui se segue, até 20 de fevereiro de 2020.
1.º prazo: de 01 de maio de 2019
a 15 de outubro de 2019
SÓCIOS/AS

NÃO SÓCIOS/AS

com comunicação

90 euros

sem comunicação

100 euros

com comunicação

210 euros

sem comunicação

220 euros

Importante: Caso um autor com comunicação aceite não finalizar o pagamento
até a data limite (20 de fevereiro de 2020), os valores aplicados serão os do
segundo prazo de inscrição.
Segundo período
O segundo período de admissão de comunicações ficará aberto até dia 31 de
março de 2020.
Os autores das comunicações enviadas no segundo período que forem aceites
poderão efetuar a inscrição ao Congresso finalizando o pagamento da quota,
segundo a tabela que aqui se segue, até 20 de maio de 2020.
2.º prazo: de 15 de novembro de 2019
a 31 de março de 2020
SÓCIOS/AS

NÃO SÓCIOS/AS

com comunicação

130 euros

sem comunicação

140 euros

com comunicação

250 euros

sem comunicação

260 euros

Convém lembrar a todas/os as/os canditatas/os que o pagamento da inscrição
terá de ser efetuado sempre depois das comunicações terem sido aceites.
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Pagamentos
Os pagamentos podem ser feitos online no sistema de gestão do congresso
(https://eventosail.org ) ou 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. A
atualização de quotas de sócio pode ser feita no website da AIL. O pagamento da
inscrição na modalidade «Não sócio/a» torna a pessoa sócia da AIL.
Estudantes de graduação e pós-graduação devidamente acreditadas/os
pagarão metade das quotas fixadas.
Desistência e reembolso
Em caso de desistência, as quotas só serão devolvidas desde que esta seja
comunicada até 31 de março de 2020.
Importante: Os pagamentos efetuados via PayPal terão até 3 meses para
reembolso sem custos, a contar da data de pagamento.
Comunicações individuais e Painéis
Cada participante apenas poderá enviar uma proposta de comunicação,
integrada ou não em um painel. É possível, portanto, enviar uma única
comunicação individual por cada participante. Em nenhum caso, serão admitidas
comunicações em co-autoria.
É possível enviar comunicações integradas em painel, que será
obrigatoriamente composto por 3 comunicações sobre um tema de investigação
comum. As 3 comunicações integradas em painel serão sempre de autoria de 3
participantes diferentes.
O responsável do painel terá de indicar um título e uma breve apresentação do
próprio painel, bem como o título das 3 comunicações e o nome dos 3 autores
que o compõem.
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Viajar até Roma e estadia
A AIL assinou uma parceria com a companhia aérea TAP, que é "Official Carrier"
do Congresso de Roma 2020.
A todos os participantes deste congresso que efetuarem a sua reserva de avião
e adquirirem o respetivo bilhete exclusivamente através do site da TAP, a TAP
concederá os seguintes descontos: 10% em classe económica e 15% em classe
executiva. O pagamento será efetuado com cartão de crédito, ou outro meio de
pagamento disponível no website.
Mais informações sobre as reservas pela TAP estão acessíveis em:
https://eventosail.org/event/1/page/4-viajar-ate-roma-pela-tap
A AIL, através da Agência EGA de Roma, disponibiliza um site de consulta
logística e de reserva de alojamento e de ticket para as refeições na cantina da
Universidade com preços descontados para os participantes:
http://ega.onlinecongress.it/AIL2020
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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