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Chamada para trabalhos 
 

Uma nação é constantemente transformada ao longo de sua história, de modo que aspectos políticos, 
culturais e identitários estão sempre entrelaçados, como no caso da experiência irlandesa. Os indivíduos 
que possuem alguma relação com essas nações também se empenham para criar um futuro baseado em 
memórias compartilhadas e códigos culturais que configuram novos sistemas e estruturas histórico-sociais. 
O XI Simpósio de Estudos Irlandeses na América do Sul visa, portanto, à sinalização da multiplicidade de 
formas em que a Irlanda tem sido narrada em seu passado, presente e futuro, em domínios locais, 
nacionais e internacionais. Este simpósio vislumbra a compreensão das diversas transformações sofridas 
pela Irlanda; desde o momento em que a nação ainda era uma colônia do Império Britânico até a 
contemporaneidade. Esses processos inseriram a Irlanda em momentos históricos cruciais que a 
impulsionaram para os séculos seguintes. Tais cruzamentos não respeitam a simetria de uma cruz figural; 
pelo contrário, as trajetórias pretendidas aqui não são fixas, mas são sugestivas, múltiplas e móveis. As 
propostas para participação em painéis específicos ou para apresentação de trabalhos e pôsteres 
individuais podem ter como eixo temático a Irlanda contemporânea no cruzamento de disciplinas, como 
história, Tradução Cultural, Literatura, Estudos de Gênero, Sociologia, Estudos sobre Migração, entre 
outros. 
 
Professores Convidados 

João Adolfo Hansen (University of São Paulo, Brazil) 
Jane Ohlmeyer (Trinity College Dublin, Ireland) 
Pilar Villar Argaiz (University of Granada, Spain) 
Susan Wilkinson (Independent Researcher, Canada) 
Éilis Ní Dhuibhne (escritora) 
 
Orientações para envio de resumo 
Os resumos deverão conter no máximo 250 palavras, escrito em fonte Times New Roman, 12 pts; podendo 
ser em inglês, português ou espanhol. 
Os resumos serão enviados para o e-mail: abei.abeibrasil@gmail.com 
Data limite: 22 de julho de 2016 
 
Taxas 
- Apresentadores: R$ 200 (R$100, filiação ABEI + R$100 taxa de inscrição) 
- Pós-graduandos: R$ 160 (R$ 100, filiação ABEI + R$ 60 taxa de inscrição) 
- Alunos de graduação: R$ 130 (R$100, filiação ABEI + R$ 30 taxa de inscrição) 
- Ouvintes com certificado: R$ 30 taxa de inscrição 
 
Pagamento 
Apresentadores e ouvintes estrangeiros deverão pagar as respectivas taxas em dinheiro pessoalmente no 
dia de abertura do Simpósio. Transferência ou depósito bancário somente para residentes no Brasil. 
 
Associação Brasileira de Estudos Irlandeses: 
CPNJ/MF n. 61.368.742/0001-69 
Banco Santander 
Agência: 0658 
Conta corrente: 13.006.744-6 
 

Os comprovantes de pagamento devem ser enviados para o e-mail: tesouraria.abei@gmail.com 
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Comitê Organizador 
Coordenação Geral: Laura P.Z. de Izarra e Rosalie Rahal Haddad 
Munira H. Mutran, Mariana Bolfarine, Patrícia de Aquino Prudente, Caroline Moreira Eufrausino, Camila 
Franco Batista, Victor Pacheco, Adriana Torquete, Alessandra Rigonato. 
 
Comitê Acadêmico 

Rosalie Rahal Haddad, Gisele Wolkoff, Luci Collin, Maria Rita Drumond Viana, Peter James Harris, 
Viviane Carvalho da Annunciação. 
 

 


