
 
 

 

 

Carta de Agradecimento 

 

 

Para realizar mais um importante congresso para a área, a Associação 

Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC) contou com o apoio de muitas 

pessoas. Por isso, queremos agradecer a todos que nos apoiaram neste 

projeto. 

 

Às associadas e aos associados, mais uma vez, agradecemos pela 

confiança no nosso trabalho. Recebemos a inscrição de 75 simpósios, com 

uma ampla diversidade temática. Temos a satisfação de ver a continuidade de 

simpósios na história de nossos congressos, ao mesmo tempo que saudamos 

as novas e instigantes propostas que têm se incorporado à nossa 

programação. 

 

Agradecemos aos proponentes de comunicação: professores, doutores, 

mestres e estudantes de pós graduação. A ABRALIC acredita que compartilhar 

os resultados de nossas pesquisas e dialogar com os demais pesquisadores 

sobre elas são essenciais para a produção acadêmica e para o nosso 

desenvolvimento profissional e da área. Recebemos cerca de 1200 

comunicações neste ano e agradecemos a vinda, o diálogo, a contribuição de 

cada um. 

 

Os estudantes de graduação mais uma vez compareceram, reforçando a 

nossa recente política de apresentação de pôsteres. Recebemos, este ano, 90 

propostas nesta categoria. É o nosso desejo de incentivar a pesquisa deste a 

primeira etapa da vida acadêmica.  

 

Nossa equipe foi composta por diversas frentes. São muitas as tarefas e 

que demandam diferentes qualificações. Assim, agradecemos os nossos 

parceiros de todas as áreas: logística, administrativa, financeira, comunicação, 

acadêmica, cultural. Especialmente, agradecemos aos nossos mediadores e às 

nossas mediadoras, estudantes que abraçaram a ideia do congresso e que 

deram vida a esse projeto. 

 

Em tempos de cortes, sonhar com um congresso deste tamanho em 

uma cidade do cerrado brasileiro traz desafios. Reforçando a importância 

destas instituições, agradecemos o sempre presente apoio da Universidade 

Federal de Uberlândia, da Universidade de Brasília, do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à 



 
 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig). Agradecemos a parceria com 

a Fundação de Apoio Universitário (FAU), tanto pelo profissionalismo e atenção 

de sua equipe, quanto por possibilitar uma gestão transparente dos recursos. 

 

Nossos trabalhos não acabaram. Ainda temos muitas atividades e já 

começamos a dar passos para o nosso próximo encontro, no XVI Congresso 

Internacional da ABRALIC, entre os dias 15 e 19 de julho de 2019, na 

Universidade de Brasília. Esperamos encontrá-los novamente. 
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