
 

O Comité Científico e 

 a Cátedra Vergílio Ferreira do Instituto Camões  

têm a honra de o/a convidar  

para a participação nas 

 

6as Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da  

Europa Central e de Leste 

 

que ocorrerão de 20 a 22 de setembro de 2018 na Universidade Jagellónica de Cracóvia 

 

As 6as Jornadas de Língua Portuguesa e Culturas Lusófonas da Europa Central e 

de Leste serão um evento de caráter internacional cujo principal objetivo é a apresentação 

das atividades e investigações desenvolvidas na área dos Estudos Portugueses e Lusófonos 

na Europa Central e de Leste. 

 

O assunto essencial das Jornadas será a atualidade e o futuro da língua e cultura portuguesas 

e lusófonas, tanto no contexto cultural, dedicando especial atenção ao cruzamento e 

intercâmbio entre os espaços lusófonos na sua expressão literária, teatral ou cinematográfica, 

como a nível social ou político. 

 

As apresentações serão divididas em secções temáticas abrangidas por cinco grupos 

principais: 

 

I. Literatura portuguesa, literatura brasileira, literaturas africanas de língua 

portuguesa, literaturas comparadas  

II. Teatro, cinema e artes visuais 

III. Linguística e Estudos de Tradução 

IV. Didática do português como língua estrangeira 

V. Estudos culturais comparados 

 

Os resumos (max. 1000 carateres) juntamente com um breve currículo académico do autor 

(afiliação, graus/títulos, cargos, até 5 principais publicações) devem ser enviados para o email  

jornadascracovia2018@gmail.com até 31 de março. Todos os autores receberão um e-mail 



a confirmar a receção do resumo. As propostas serão avaliadas pelo Comité Científico com 

base em critérios de qualidade, originalidade e relevância.  

A língua do congresso será o português. As comunicações não devem ultrapassar a duração 

máxima de 20 minutos.  

 

Taxas de inscrição: 

1. Registo antecipado com banquete incluído (até 30 de junho) – 60 EUR / 240 PLN 

2. Registo antecipado sem banquete incluído (até 30 de junho) – 40 EUR / 160 PLN 

3. Registo regular com banquete incluído (até 31 de agosto) – 85 EUR / 340 PLN 

4. Registo regular sem banquete incluído (até 31 de agosto) – 65 EUR / 260 PLN 

5. Registo para doutorandos com banquete incluído – 50 EUR / 200 PLN 

6. Registo para doutorandos sem banquete incluído – 30 EUR / 120 PLN 

 

Informações relativas ao formulário online de registo e pagamento serão enviadas em breve. 

 

Solicitamos a todos os colegas que divulguem a chamada nos respetivos departamentos. 

 

Contamos convosco em setembro, em Cracóvia. 

 

 

A Comissão Organizadora 

 

 

 

 


