
 

  

QUARTA CIRCULAR 

São Paulo, 15 de julho de 2019. 

Estimadas e estimados congressistas: 

Disponibilizamos, nesta circular, a programação das mesas de comunicações do #4CLAGlo. 
Foram aprovadas em torno de 160 propostas, distribuídas em seis sessões de comunicações que 
acontecerão ao longo dos três dias do evento.  

Para visualizar a programação completa das mesas, clique aqui. Lembramos que todas as 
informações sobre o #4CLAGlo podem ser encontradas em nossa página de Facebook 
(https://www.facebook.com/4CLAGlo/) e no blog do evento (https://4claglo.wordpress.com). 

Aproveitamos para enviar uma lista com sugestões de hospedagem (clique aqui). Nela, as e os 
congressistas poderão encontrar opções com localização e valores diferentes. 

Também temos um pedido especial a fazer: em virtude da atual conjuntura político-econômica 
do país, refletida nas políticas de financiamento das agências de fomento, parte dos recursos 
solicitados – que seriam destinados ao custeio da vinda de convidados internacionais que 
comporão as mesas plenárias do evento, entre eles, pesquisadoras e pesquisadores de grande 
renome e importância para a área – foi indeferida (mesmo reconhecendo o mérito do congresso) 
ou chegará muito tarde. Nesse contexto, gostaríamos de solicitar às e aos congressistas que 
apresentarão seus trabalhos ao longo do evento que, na medida do possível, antecipem o 
pagamento de suas taxas de inscrição, para que possamos responder a um novo plano que nos 
permita manter a qualidade desejada pela comissão organizadora do evento. Desse modo, 
contamos com a compreensão de todas e todos sobre este especial pedido, e agradecemos de 
antemão a todas e todos que possam colaborar.  

Recordamos os nomes de convidadas e convidados que comporão as mesas plenárias do 
#4CLAGlo:  

Mesa Plenária de Abertura: América Latina: dependência, atualidade e memória 
Mariana di Stefano, Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
Hugo Achugar, Universidad de la República (Uruguai) 
Luiz Fernando da Silva, Universidade Estadual Paulista (Brasil) 

 

 

 

https://4claglo.files.wordpress.com/2019/07/mesas-4claglo.pdf
https://www.facebook.com/4CLAGlo/
https://4claglo.wordpress.com/
https://4claglo.files.wordpress.com/2019/07/hospedaje.pdf


Mesa Plenária 1: Ativismo e línguas indígenas 
Víctor Naguil Gomez, Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (Chile) 
Sandra Benites, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) 
Valentín Arispe, Universidad Mayor de San Simón (Bolívia) 
 

Mesa Plenária 2: Línguas e hegemonias 
Virginia Zavala Cisneros, Pontificia Universidad Católica (Peru) 
Lidia Becker, Leibniz Universität Hannover (Alemanha) 
Rainer Enrique Hamel, Universidad Autónoma Metropolitana (México) 

 

Mesa Plenária 3: Espanhol, guarani, português: intervenções glotopolíticas 
Liliana Daviña, Universidad Nacional de Misiones (Argentina) 
Hedy Penner, Universidad Nacional de Asunción (Paraguai) 
Marcos Bagno, Universidade de Brasília (Brasil) 

 

Mesa Plenária de Encerramento: Glotopolítica: balanços e perspectivas 
José del Valle, City University of New York (Estados Unidos) 
Elvira Narvaja de Arnoux, Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
Roberto Bein, Universidad de Buenos Aires (Argentina) 
Carlos Alberto Faraco, Universidade Federal do Paraná (Brasil) 

 

 
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO 

Todas e todos que participarão do #4CLAGlo precisam realizar sua inscrição, bem como o pagamento 

da taxa, até 20 de agosto de 2019. Abaixo estão as diretrizes para a realização de inscrição nas duas 

modalidades possíveis: com apresentação de trabalho (para quem já teve sua proposta de 

comunicação aprovada e consta da programação enviada nesta circular) ou sem apresentação de 

trabalho (ouvintes). 

 
INSCRIÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

Os participantes COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO deverão realizar o pagamento da inscrição, 
de acordo com a tabela a seguir: 
 

Professores universitários 
e pesquisadores 

Até 31 de julho de 2019: R$ 180,00 
Até 20 de agosto de 2019: R$ 200,00 

Estudantes de pós- 
graduação e graduação 

Até 31 de julho de 2019: R$ 140,00 
Até 20 de agosto de 2019: R$ 160,00 

 

Para sua inscrição como participante no #4CLAGlo, observe as seguintes instruções: 
 

Local do #4CLAGlo: Universidade de São Paulo (USP) 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Av. Luciano Gualberto 403/Av. Prof. Lineu Prestes, 338 
Cidade Universitária, São Paulo, SP, Brasil 
Veja o mapa clicando aqui. 
 
 

https://www.google.com/maps/place/School+of+Philosophy,+Literature+and+Human+Sciences/@-23.5614716,-46.7323371,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94ce566c332c7889:0x2ffb8d6b4e7f2409!8m2!3d-23.5615552!4d-46.7292418


1. Realizar o pagamento do valor referente a sua categoria, considerando também a data 
em que for efetivado, por meio de depósito ou transferência bancária (não serão 
aceitos depósitos efetuados em envelopes nos caixas eletrônicos), na conta informada 
em Dados para o pagamento, abaixo. 

2. Preencher o Formulário de Inscrição (acesse aqui) e anexar cópia digitalizada 
(escaneada ou fotografada) do comprovante de depósito ou transferência. 

3. Autores e coautores deverão realizar o pagamento e enviar o respectivo formulário de 
inscrição individualmente. 

ATENÇÃO: Participantes que não residam no Brasil poderão efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição no momento de seu credenciamento, no primeiro dia do evento. Professores 
universitários e pesquisadores pagarão R$ 180,00; estudantes de pós-graduação pagarão R$ 
140,00. Somente serão aceitos os pagamentos em reais e em dinheiro. Esses participantes 
deverão preencher e enviar o Formulário de Inscrição até 31 de julho de 2019 para garantir sua 
inscrição (acesse aqui). 

 

INSCRIÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO (OUVINTES) 
 

Os participantes SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO deverão realizar o pagamento da inscrição: 
 

Ouvintes 
Valor único para pagamento 

até 20 de agosto de 2019: R$ 50,00 

 
Para realizar sua inscrição como ouvinte no #4CLAGlo, observe as seguintes instruções: 

1. Realizar o pagamento do valor referente a ouvintes, considerando também a data em 
que for efetivado, por meio de depósito ou transferência bancária (não serão aceitos 
depósitos efetuados em envelopes nos caixas eletrônicos), na conta informada em 
Dados para o pagamento, abaixo. 

2. Preencher o Formulário de Inscrição (acesse aqui) e anexar cópia digitalizada 
(escaneada ou fotografada) do comprovante de depósito ou transferência. 

 

ATENÇÃO: Participantes que não residam no Brasil poderão efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição no momento de seu credenciamento, no primeiro dia do evento. Somente serão 
aceitos os pagamentos em reais e em dinheiro. No entanto, será necessário preencher e enviar 
o Formulário de Inscrição até 31 de julho de 2019 para garantir sua participação (acesse aqui). 
 

 
 

CONTATO E MAIS INFORMAÇÕES 
Facebook: https://www.facebook.com/4CLAGlo/  
Blog: https://4claglo.wordpress.com 
E-mail: secretaria.4claglo@gmail.com 
 

DADOS PARA PAGAMENTO 

(por depósito ou transferência, para participantes residentes no Brasil) 

Banco Santander: 033 

Agência: 1729 

Conta Corrente: 01-004470-1 (a nome de María Teresa Celada) CPF 137.886.328-36 

https://forms.gle/bEcEVTx1uox41DSBA
https://forms.gle/bEcEVTx1uox41DSBA
https://forms.gle/bEcEVTx1uox41DSBA
https://forms.gle/bEcEVTx1uox41DSBA
https://www.facebook.com/4CLAGlo/
https://4claglo.wordpress.com/
mailto:secretaria.4claglo@gmail.com


COMISSÃO ORGANIZADORA 

María Teresa Celada (USP) 
Fernanda Castelano Rodrigues (UFSCar) 

 

Adrián Pablo Fanjul (USP) 
Ana Paula Fabro de Oliveira (USP – PG) 
Antón Castro Míguez (UFSCar) 
Arlete do Carmo A. de Oliveira (USP) 
Benivaldo Araujo (USP) 
Camila de Lima Gervaz (USP – PG) 
Gisele Moreira (USP – PG) 
Greice Nóbrega e Sousa (Unifesp) 
Jorge Rodrigues Souza Junior (IFSP) 
Juan Felipe Calderón Pérez (USP – PG) 
Laura Sokolowicz (USP – PG) 
Marcos Mauricio Alves da Silva 
Michele Costa (USP – PG) 
Natália Santini Victuri (USP – PG) 
Neide Elias (Unifesp) 
Pablo Gasparini (USP) 

 

COMITÊ CONSULTIVO 

Elvira Narvaja de Arnoux (UBA) 
José del Valle (CUNY) 
Roberto Bein (UBA) 
Lidia Becker (Leibniz Universität Hannover) 
José Manuel Espinosa (Instituto Caro y Cuervo) 
Darío Rojas (Universidad de Chile)  
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