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O Simpósio A Migração Irlandesa Pós-Tigre Celta no 

Cinema, Literatura e outras Artes tem como objetivo 

estabelecer um fórum de discussão para professores, 

pesquisadores e alunos envolvidos com a temática dos estudos 

irlandeses. Considerando a repercussão dos movimentos 

migratórios na Irlanda, sobretudo na literatura, cinema e outras 

artes, o evento busca incentivar reflexões no campo acadêmico 

acerca desse fenômeno. O evento favorecerá o entrelaçamento 

cultural através de conferências, leituras de poesia, mesas-

redondas, comunicações coordenadas ou individuais e sessões 

de pôsteres. Alunos de graduação, pós-graduação, professores e 

outros pesquisadores poderão submeter trabalhos. Os 

organizadores aceitam propostas de comunicações individuais 

ou coordenadas e de pôsteres sobre os seguintes tópicos: 

 

• Estudos tradutológicos 

• Poesia 

• Cinema e Literatura 

• Cinema irlandês e Cinema brasileiro 

• Estudos irlandeses: literatura, história e cultura; 

• Diálogos entre literatura irlandesa e outras literaturas; 
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• Inter-relação entre autores, gêneros e textos; 

• Literatura e outras artes: cinema, teatro, música, artes plásticas; 

• Interculturalidade e linguagem; 

• Literatura e tradução; 

• Ensino de literaturas e línguas; 

• Língua, identidade e poder. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
 

Os trabalhos poderão ser apresentados em forma de 

comunicações individuais ou coordenadas, e em sessões de 

pôsteres. A submissão de trabalhos aceita propostas em um 

dos tópicos acima elencados, na temática proposta a partir 

do envio de resumos com título, nome, filiação, tópico 

sugerido e em no máximo 500 palavras. 

 

O tempo de apresentação será de 15 minutos, e 5 minutos 

para perguntas e comentários, sendo o tempo bem 

respeitado. 

 

Os resumos de trabalhos a serem submetidos deverão ser 

enviados ao endereço: 

viii.jornadaestudosirlandeses@gmail.com 

 

O prazo para submissão de trabalhos é: 23/02/2020 

 
Não será cobrado valor para a inscrição.  

 

 

 

 

 

 

mailto:viii.jornadaestudosirlandeses@gmail.com


Simpósio - A Migração Irlandesa Pós-Tigre 

Celta no Cinema, Literatura e outras Artes 

12 e 13 de março de 2020 

Universidade Federal da Bahia - UFBA 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Profa Dra Noélia Borges de Araújo (UFBA) 

Profa. Dra. Monique Pfau (UFBA)  

Profa. Dra. Silvia Anastacio (UFBA) 

 

COMISSÃO DA ABEI 
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