
O Comité Científico, 

a Cátedra Vergílio Ferreira do Instituto Camões em Cracóvia, 

a Associação Estudantil de Estudos Latino-Americanos  

da Universidade Jaguelónica em Cracóvia (UJ), 

e a Associação Estudantil de Filologia Portuguesa da UJ 

têm a honra de o/a convidar para a participação no 

 

COLÓQUIO DE ESTUDANTES E DOUTORANDOS  

“REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA NAS CULTURAS COLONIAIS E PÓS-COLONIAIS  

DE LÍNGUA PORTUGUESA E ESPANHOLA” 

 

que ocorrerá de 20  a 21 de maio de 2016 na Universidade Jaguelónica de Cracóvia 

 

O Colóquio de Estudantes e Doutorandos “Representações da violência nas culturas coloniais e pós-coloniais de 

língua portuguesa e espanhola” será um evento de caráter internacional cujo principal objetivo é a apresentação das 

atividades e investigações desenvolvidas pelos estudantes e doutorandos nos núcleos de pesquisa europeus. 

 

O assunto essencial do colóquio serão as diversas e multifacetadas representações (na literatura, no cinema, no teatro, nas 

artes plásticas, na imprensa, no discurso político, etc.) da violência, pobreza e marginalização social nas culturas coloniais e 

pós-coloniais de língua portuguesa e espanhola (na América Latina, na África e na Ásia).  

 

Em nome do Comité Científico: 

Prof. Dr. Jerzy Brzozowski – responsável pela Cátedra Vergílio Ferreira / Universidade Jaguelónica de Cracóvia 

Profa. Dra. Anna M. Kłobucka / Universidade de Massachusetts Dartmouth 

Profa. Dra. Ewa Łukaszyk / Universidade de Varsóvia 

Profa. Dra. Ewa Nawrocka / Universidade Jaguelónica de Cracóvia 

Profa. Dra. Regina Przybycien / Universidade Jaguelónica de Cracóvia 

Prof. Dr. Henryk Siewierski / Universidade de Brasília 

Profa. Dra. Alina Villalva / Universidade de Lisboa 

 

As línguas do colóquio serão o espanhol, o polaco e o português. As comunicações não devem ultrapassar a duração 

máxima de 15 minutos. 

 

Todas as inscrições efetuadas através da ficha de inscrição devem ser enviadas para o email 

coloquiocracovia2016@gmail.com. O prazo limite para a receção das propostas de comunicações:  29 de fevereiro de 2016. 

Todos os autores receberão um e-mail confirmando a receção dos resumos. 

 

As propostas serão avaliadas pelo Comité Científico com base em critérios de qualidade, originalidade e relevância . A 

informação sobre a aceitação da proposta será enviada até ao dia 16 de março de 2016. 

 

Os participantes estão isentos do pagamento da taxa de inscrição. 

 

Informações detalhadas sobre o Colóquio são disponíveis no site: www.portugalistyka.filg.uj.edu.pl/projekty/reprezentacje. 

 

As informações adicionais serão enviadas após a aceitação da proposta de comunicação.  

 

Esperamos que este evento académico seja do seu interesse e pedimos a gentileza de ajudar na divulgação desta circular na 

sua rede de contatos académicos e a pessoas interessadas no tema do Colóquio. 

 

Pelo Comité Organizador 

Dr. Gabriel Borowski 

Dra. Natalia Czopek 


