
TERCEIRA CIRCULAR

A Jornada de Estudos Irlandeses, promovida anualmente pela Associação Brasileira de
Estudos  Irlandeses  (ABEI)  em  colaboração  com  universidades  brasileiras,  tem  dois  objetivos
primordiais:  a)  incentivar  a pesquisa em literatura irlandesa em diálogo com outras literaturas,
artes e mídias; b) estabelecer um fórum de discussão para pesquisadores de diversos níveis, em
estudos literários, a partir dos Estudos Irlandeses.

A sétima edição da Jornada, “Celebrating Bloomsday at USP” é uma ação da ABEI em
conjunto com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de
São Paulo (USP), e propõe a celebração do Bloomsday, data em que Leopold Bloom, protagonista
de  Ulysses,  de James Joyce (1882-1941),  caminha por Dublin.  Em diversas  partes do mundo,
ações acadêmicas e culturais celebram o legado de Joyce nessa mesma data.

A Jornada propõe o entrelaçamento cultural,  a ser abordado em conferências,  mesas-
redondas, comunicações coordenadas ou individuais e sessões de pôsteres, abertas à participação
de alunos de graduação, pós-graduação, professores e outros pesquisadores. Os organizadores
aceitam propostas de comunicações individuais ou coordenadas e de pôsteres sobre os seguintes
tópicos:

- James Joyce e sua obra;

- Estudos irlandeses: literatura, história e cultura;

- Diálogos entre literatura irlandesa e outras literaturas;

- 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.

PALESTRANTES CONVIDADOS :

Profa. Dra. Amara Moira (Unicamp)

Profa. Dra. Munira Mutran (USP)



INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

1. Os trabalhos poderão ser apresentados em forma de comunicações individuais ou coordenadas, 
e em sessões de pôsteres.

2. 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 caracteres. 

 3. O tempo de apresentação será de 15 minutos, e 5 minutos para perguntas e comentários, 
sendo o tempo bem respeitado.

4. Os resumos de trabalhos a serem submetidos deverão ser enviados ao endereço: 
vii.jornadaestudosirlandeses@gmail.com 

5.  O prazo para submissão de trabalhos é: 01/06/2018

Inscrições:

até 30/5

Estudantes de graduação R$ 50,00 

Estudantes de pós-graduação R$ 70,00  

Professores e pesquisadores R$ 90,00  

Ouvintes com certificado: R$ 20,00

até o dia do evento

Estudantes de graduação R$ 60,00 

Estudantes de pós-graduação R$ 80,00  

Professores e pesquisadores R$ 100,00  

Ouvintes com certificado: R$ 20,00

mailto:vii.jornadaestudosirlandeses@gmail.com


Dados para depósito bancário:

Associação Brasileira de Estudos Irlandeses

CNPJ/MF n. 61.368.742/0001-69

Banco Santander

Agência: 0658

Conta corrente: 13.006.744-6

Ao fazerem o depósito, pedimos que nos enviem o comprovante a:

abei.abeibrasil@gmail.com

COMISSÃO ORGANIZADORA

Profa. MSc. Camila Franco Batista (ABEI/PG-USP) – coordenação geral

Victor Augusto Pacheco (ABEI/PG-USP) – coordenação geral

Profa. MSc. Alessandra Rigonato (ABEI/PG-USP)

Profa. MSc. Eda Nagayama (ABEI/PG-USP)

Profa. MSc. Patricia de Aquino (ABEI/PG-USP)

Prof. MSc. Thiago Moyano (ABEI/PG-USP)

COMISSÃO DA ABEI

Profa. Dra. Munira Mutran (Presidente Honorária da ABEI)

Profa. Dra. Laura Izarra (Presidente da ABEI)

Profa. Dra. Rosalie Haddad (Vice-Presidente da ABEI)

Profa. Dra. Caroline Eufrausino (Diretora Administrativa da ABEI)


