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CARTA AOS ASSOCIADOS 
 

 

Porto Alegre, 4 de junho de 2020. 

 

Prezadas associadas, prezados associados da ABRALIC, 

  

Esperando encontrar a todas e todos bem neste momento singular em 

que não só nosso país, mas todo o mundo se encontra, escrevemos 

para prestar alguns esclarecimentos sobre as medidas que a atual 

diretoria está tomando, visto que nosso congresso, que seria daqui a um 

mês, está adiado. Estamos nos comunicando regularmente pela página 

oficial da ABRALIC, pelo Facebook e por meio de nossa lista de e-mails 

para envio de correspondência. Nesta carta, achamos importante 

tratarmos de alguns pontos mais diretamente. 

  

O congresso previsto para junho já estava com seu programa bem 

estruturado e iríamos começar a planejar a distribuição dos horários e 

das salas. Também já estávamos pensando na compra das passagens 

para os convidados, além de todo o planejamento do espaço físico no 

Campus Centro da UFRGS. Felizmente, não houve investimento 

significativo até o momento e o que houve pode ser negociado para 

quando, no futuro, o evento tiver uma data definida. Dos órgãos de 

fomento, tem-se o apoio da CAPES, a qual prorrogou o prazo para o uso 

da soma recebida. À FAPERGS teremos que fazer novo 

encaminhamento, caso queiramos realizar algo neste ano. Em relação 

ao CNPq, existe uma grande dúvida. Cabe salientar aqui que, além da 

pandemia vivida por todos nós, enfrentamos o ataque constante às 

nossas atividades como educadores e como pesquisadores, além do 

desinteresse do governo pela área de humanas. Desde 11 de janeiro de 

2020, já encaminhamos três notas de repúdio em reação a essa 
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conjuntura. Dessa situação alarmante, obteve-se ao menos um 

resultado positivo: as associações de Letras do país deram início a um 

diálogo ativo e próximo, com o intuito de defender os interesses da 

nossa área. 

  

Escrevemos para, primeiramente, informar que ainda estamos 

pensando em realizar um congresso, mas em um formato híbrido 

(presencial e virtual) ou então completamente virtual. Pensamos nessa 

modalidade pelo fato de termos recursos previstos para a realização de 

um evento e porque a ABRALIC necessita realizar alguma forma de 

atividade para se manter viva financeiramente. Caso seja possível 

organizar um congresso nesse formato, pensamos em realizá-lo em 

novembro. Enfatizamos, no entanto, que não estamos confirmando que 

haverá um congresso, pois dependemos, para isso, de diversos fatores 

que estão fora do nosso controle no momento. 

  

A seguir, queremos compartilhar com vocês os projetos para o ano de 

2020: 

  

Pretendemos tornar a página da ABRALIC mais ativa, mais viva, com 

atualizações frequentes, para que as associadas e os associados 

possam ler ou vivenciar algo novo em suas visitas à página. Pensamos 

em publicar na página textos teóricos, ficcionais, posts, vídeos, palestras, 

leituras, documentários, sugestões de links, etc. 

  

Como foram aprovados 74 simpósios temáticos para o congresso, temos 

intenção de: 

  

1) Publicar os resumos das propostas de comunicações; 

  

2) Publicar as comunicações aprovadas pelos coordenadores dos 

simpósios temáticos em formato e-book até final do ano; 

  

3) Realizar a publicação de um volume físico e em formato e-book com 

textos de nossos convidados para as palestras e comunicações das 

mesas do congresso que estava previsto para junho deste ano. 

 

No entanto, chamamos a atenção das associadas e dos associados 

para o seguinte fato: a ABRALIC tem uma vida financeira ao longo do 

ano, com gastos fixos que precisam ser pagos, havendo ou não o 

congresso anual (manutenção da página, escritório de contabilidade, 

revista e duas bolsistas). Assim, solicitamos aos associados que paguem 

a sua anuidade para que a associação consiga se manter em saldo 
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positivo neste ano. Pedimos que os associados (professores, 

pesquisadores, estudantes) observem que até setembro oferecemos um 

valor promocional. Para a ABRALIC é realmente de extrema 

importância a manutenção financeira da associação para que 

possamos saldar as contas e encaminhar as publicações mencionadas, 

sem maiores problemas este ano. 

  

Nesse sentido, como benefício ao pagamento da anuidade, faremos a 

publicação das comunicações aprovadas para os simpósios temáticos. 

Reforçamos que, independentemente de realizarmos o congresso em 

novembro, pretendemos publicar as comunicações aprovadas. 

Comunicaremos maiores detalhes em relação a normas e prazos. 

Destacamos que, para a publicação dos e-books e dos resumos, não 

teremos gastos.  A publicação do livro físico terá baixo custo, pois 

contamos com a parceria de uma editora de Porto Alegre. Também 

ressaltamos que o pagamento da anuidade é relevante para a 

manutenção da associação e vemos no pagamento da mesma uma 

forma de compromisso daquele/daquela que é “associado/associada”. 

  

Por fim, queremos noticiar que a Revista Brasileira de Literatura 

Comparada está na Plataforma Scielo. É uma conquista merecida e 

cabe mencionar o grande esforço do Prof. Dr. José Luís Jobim para que 

isso se tornasse realidade. 

  

Queremos que todas e todos vocês fiquem bem e que possamos 

superar essa fase de tormentas que nos inquietam e nos fazem ficar 

reclusos. Queremos nos manter em contato, conectados em rede, 

através das diversas formas de interação e que possamos nos encontrar 

em breve — se possível, ainda neste ano, mas com certeza no próximo 

ano. 

 

 

Cordiais saudações! 

 

Atenciosamente, 

 

A diretoria da ABRALIC 


