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Conferência da Associação de Estudos Lusófonos, 2017
O Mundo Lusófono em Movimento: Passado, Presente e Futuro
28 de junho a 2 de julho de 2017
Segunda e última Chamada de Trabalhos
Mercure Aracaju Del Mar Hotel
Av Santos Dumont 1500
Praia de Atalaia
49035730 ARACAJU
BRASIL

O mundo lusófono atravessa continentes e países. Constituído por Angola, Brasil, Cabo Verde,
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal, e
Timor Leste, este mundo transnacional e cosmopolita inclui actualmente cerca de 250 milhões
de falantes de português. Além disso, décadas e mesmo séculos de migrações transnacionais
de falantes de português também resultaram em grandes comunidades lusófonas e seus
descendentes espalhados por outros espaços, com concentrações consideráveis encontradas
principalmente nos Estados Unidos, Canadá, França e África do Sul, para apontar apenas
alguns casos. O estudo deste mundo de língua portuguesa --- Estudos Lusófonos --- envolve
investigação académica multidisciplinar e interdisciplinar ampla a partir de várias
perspectivas.
A Associação de Estudos Lusófonos (AEL) irá realizar a sua conferência de 2017 no maior
espaço do mundo lusófono: Brasil. Agendada para decorrer entre os dias de 28 junho a 2 julho,
esta conferência terá lugar na bela e histórica cidade costeira de Aracaju, nas instalações do
hotel Mercure Aracaju Del Mar: < http://www.mercure.com/gb/hotel-7130-mercure-aracajudel-mar-hotel/index.shtml> .

A comissão organizadora procura, dentro do vasto contexto de O Mundo Lusófono em
Movimento: Passado, Presente e Futuro, trabalhos individuais, painéis temáticos, e mesas
redondas relacionados com os seguintes temas:
• Literatura
• História
• Espiritualidade
• Migração
• Diásporas
• Narcotráfico
• Educação
• Ensino de português como língua segunda

• Juventude
• Cinema
• Feminismo
• Raça
• Lei
• Militarismo
• Lutas pela Democracia
• Relações Brasil-Canadá

Outros temas poderão ser igualmente considerados.
O prazo de envio de propostas, tanto de comunicações individuais como de paineis/mesas
redondas temáticas é o dia 01 de setembro de 2016. As propostas de comunicações
individuais devem incluir os seguintes elementos: nome(s) do(s) autor(es); afiliação
institucional; endereço electronico; título do resumo; e um resumo com um máximo de 250
palavras. As propostas de paineis/mesas redondas temáticas devem incluir, para além de um
título e de um resumo com um máximo de 250 palavras, os mesmos elemntos já mencionados
de cada participante. As propostas de comunicações individuais e de paineis/mesas redondas
temáticas devem ser apresentadas em MS Word ou RTF e no tamanho da fonte Times New
Roman 12. Os trabalhos podem ser apresentados em português, inglês, ou francês: no entanto,
não haverá tradução simultânea.
As propostas deverão ser enviadas para a Associação de Estudos Lusófonos via
<lsa@yorku.ca> sob o seguinte título - "O Mundo Lusófono em Movimento: Passado,
Presente e Futuro". O comité acusará recepção de todas as propostas. Caso não receber
resposta dentro de uma semana, deve contatar o professor Kenedy (rkenedy@yorku.ca) para
confirmar o recebimento de sua proposta. Aguardamos os vossos resumos.
Conferência da AEL em 2017, Comité Organizador
•José C. Curto, PhD, Associate Professor, Department of History, York University
• Maria João Dodman, PhD, Associate Professor, Department of Languages, Literatures and
Linguistics, York University
• Robert A. Kenedy, PhD, Associate Professor, Department of Sociology, York University
• Fernando Nunes, PhD, Associate Professor, Department of Child and Youth Study, Mount
Saint Vincent University
• Gilberta P. N. Rocha, PhD, Professora Catedrática, Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais, Universidade dos Açores – CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc
• Leila Bijos, PhD, Professora Adjunta, Mestrado Stricto Sensu em Direito, Universidade
Católica de Brasília
• Adriana Hannickel, Assistente Técnica de Cooperação para a Educação, Consulado Geral do
Brasil em Toronto

