
 

 

ABRALIC 2023 — XVIII CONGRESSO 
INTERNACIONAL 

 

TABELA DE VALORES E PRAZOS  

 

A Associação Brasileira de Literatura Comparada informa sobre os 
valores e prazos para pagamento das inscrições e anuidades de 
2023. 
 

Orientações gerais: 
 

1. Para tornar-se sócio da ABRALIC ou para manter o vínculo com 
a associação é necessário realizar o pagamento da anuidade 
relativa a 2023. Nossa plataforma estará aberta para 
cadastramento de novos sócios e recebimento das anuidades 
relativas ao ano de 2023 a partir de 6 de fevereiro e até 3 de 
março de 2023. A comissão organizadora informa que os valores 
sofreram ajustes devido ao retorno ao formato presencial, que 
demanda custos adicionais. Mesmo assim, os valores definidos 
estão abaixo dos praticados no último evento presencial, pois 
reconhecemos as dificuldades decorrentes da atual crise 
econômica. 
 

2. Os participantes que desejam apresentar comunicação no 
XVIII Encontro ABRALIC devem realizar o pagamento da 
inscrição, além do pagamento da anuidade. Os dois 
pagamentos serão incluídos em boleto único gerado por meio 
do site oficial da ABRALIC. 
 

3. Coordenadoras e coordenadores de simpósios estão 
dispensados de pagar a inscrição para o evento, efetuando 
somente o pagamento da anuidade da Associação. Poderão 
submeter proposta de comunicação sem necessidade de pagar a 
taxa de inscrição. 
 

4. Alunos de graduação e recém-graduados poderão participar na 
modalidade de apresentação de pôster, sendo necessário apenas 
pagar a taxa de inscrição desta categoria. 



 

 

 

5. Os interessados na categoria ouvintes com emissão de 
certificado não pagam anuidade, pagam apenas a taxa de inscrição 
desta categoria. 
 

PARA EFETUAR OS PAGAMENTOS, ACESSE O SITE DA 
ABRALIC E FAÇA SUA INSCRIÇÃO 

 

VALORES E PRAZOS 

 

Coordenadores de Simpósio e ministrantes de minicursos: 
 

PRAZO VALOR 
INSCRIÇÃO 

VALOR 
ANUIDADE 

TOTAL A 
PAGAR 

06/02/2023 até 
03/03/2023 

ISENTO R$ 350 R$ 350 

 

Professores de IES e pesquisadores: 
 

PRAZO VALOR 
INSCRIÇÃO 

VALOR 
ANUIDADE 

TOTAL A 
PAGAR 

06/02/2023 até 
03/03/2023 

R$ 150 R$ 350 R$ 500 

 

Outros pesquisadores sem vínculo com IES (mestres e doutores 
que não estão cursando pós-graduação no momento): 
 

PRAZO VALOR 
INSCRIÇÃO 

VALOR 
ANUIDADE 

TOTAL A 
PAGAR 

06/02/2023 até 
03/03/2023 

R$ 100 R$ 300 R$ 400 

 

Alunos de pós-graduação: 
 

PRAZO VALOR 
INSCRIÇÃO 

VALOR 
ANUIDADE 

TOTAL A 
PAGAR 

06/02/2023 até 
03/03/2023 

R$ 80 R$ 220 R$ 300 

 



 

 

Alunos de graduação ou recém-graduados com apresentação de 
pôster: 
 

PRAZO VALOR 
INSCRIÇÃO 

VALOR 
ANUIDADE 

TOTAL A 
PAGAR 

06/02/2023 até 
03/03/2023 

R$ 60 NÃO 
ASSOCIADO 

ISENTO 

R$ 60 

 

Ouvintes (sem apresentação de trabalho) 

 

PRAZO VALOR 
INSCRIÇÃO 

VALOR 
ANUIDADE 

TOTAL A 
PAGAR 

06/02/2023 até 
03/03/2023 

R$ 60 NÃO 
ASSOCIADO 

ISENTO 

R$ 60 

 

OBS: Após a avaliação das propostas de trabalhos e pôsteres a 

serem apresentados, os alunos de pós-graduação e graduação 

que forem aceitos e que não tenham condições de efetuar o 

pagamento da inscrição podem solicitar à organização a 

isenção, apresentando, para tanto, sua documentação de 

registro no CADUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


