II CIRCULAR
CHAMADA DE TRABALHOS
VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE LITERATURA E TEOLOGIA
ALALITE RIO 2018
Teopoética: Mística e Poesia
Rio de Janeiro, 02 de Abril de 2018
Caríssimo(a) Pesquisador(a):
A

ALALITE

-

Associação

Latino

Americana

de

Literatura

e

Teologia

(http://www.alalite.org/) tem a alegria de convidá-lo(a) a participar do VII Congresso
Internacional de Literatura e Teologia que será realizado nos dias 25, 26 e 27 de setembro
de 2018, na cidade do Rio de Janeiro – Brasil, promovido pela ALALITE Seção Brasil e pelos
Grupos de Pesquisa Apopahtiké - Estudos Interdisciplinares em Mística (PUC Rio/UFF),
Teopatodiceia: Espiritualidade, Cultura e Práxis (PUC PR) e pelo Instituto LANACC (Latin
American North American Church Concerns) de Notre Dame University, EUA.
O congresso pretende abordar, de maneira interdisciplinar, as relações entre a mística,
a poesia, e a literatura em geral, como elas tocam radicalmente a questão do mistério e
projetam-nos numa experiência integral da vida em toda a sua profundidade e amplidão.
Reconhecendo a proximidade que há entre os poetas, místicos e literatos.
Entre os problemas fundamentais da pós-modernidade, se encontra o da busca de novas
linguagens para dizer o mistério de Deus, do humano e da vida. A mística, a poesia e a
literatura de maneiras singulares, mas tangenciando-se, ultrapassam os binarismos que
mantém uma perspectiva superficial da existência e recuperam uma gramática integral do
humano. Essas linguagens em diálogo com a teologia e as ciências da linguagem religiosa
oferecem o marco adequado para a projeção do horizonte de transcendência em conexão
profunda com os problemas concretos que afetam o mundo contemporâneo. A Literatura pode
ser uma mediação hermenêutica forte e eficaz para a Teologia e a Filosofia.
O evento apresenta as seguintes linhas de pesquisa para apresentação de propostas de
Sessões Temáticas e/ou comunicações:
1. Bíblia e Literatura
2. Mística e Literatura
3. Discussões teórico metodológicas : Paul Ricoeur, Paul Tillich, Teologia
da Cultura Argentina, Michel de Certeau
4. Teologia e Literatura: Do Classicismo ao Modernismo
5. Teologia e Literatura: Literatura Contemporânea
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6. Teologia e Cultura Pop: Cinema, HQ’s, Arquitetura do Efêmero (Grafitti)
Instruções para apresentação de:

Sessões temáticas:
Os grupos caracterizados como de “Sessão Temática” devem estar inscritos em uma das linhas
de pesquisa acima mencionadas e devem ser constituídos por dois a três pesquisadores de até
duas instituições de pesquisa e/ou ensino superior (obrigatoriamente um deve ter o título de
Doutor).
Devem apresentar: 1) Tema da Sessão Temática; 2) Nome dos proponentes com titulação
máxima, instituição de origem e breve histórico de cada pesquisador (máximo 100 palavras);
3) Breve apresentação da Sessão temática com respectiva justificativa teórica.

Data limite: As propostas de Sessão Temática deverão ser encaminhadas até 30 de abril
de 2018 para comunicacoesalalite@gmail.com e serão comunicadas a respeito de sua
aprovação até 30 de maio de 2018.

Comunicações:
Os resumos devem constar os seguintes itens: 1) título da comunicação; 2) nome do
proponente logo abaixo; 3) Em nota de rodapé, constar titulação máxima, instituição que está
vinculado e email para contato; 4) não deverão exceder 300 palavras; 5) apresentar de 3 a 5
palavras-chave; 6) pode ser escrito em Português, Espanhol ou Inglês; 7) Mencionar se é
necessário fazer referência a Agência de Fomento.
Obs:
1) As comunicações orais que possuem mais de um proponente só serão apresentadas com a presença de
ambos.
2) Graduandos que tiverem resumo aprovado deverão apresentar o texto em banners no formato 80m x
120cm; contendo: Título, autor(es), objeto da pesquisa, objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia,
resultados e referências bibliográficas.

Data limite: Devem ser enviados até a data limite de 30 de maio de 2018 para o email:
comunicacoesalalite@gmail.com. Os proponentes que tiverem seus trabalhos
aprovados pela Comissão Científica do Congresso serão comunicados diretamente por
e-mail até 20 de junho de 2018.
Os textos completos deverão ser enviados por email até 30 de julho de 2018 e devem obedecer
às seguintes normas:
Conteúdo: até 20 páginas, incluindo a bibliografia. As citações devem ser feitas
no corpo do texto (AUTOR, ano, página).
Formato: Os arquivos devem conter os mesmos dados do proponente fornecido
para os resumos. Fonte: Times New Roman, Tamanho: 12 e Espaço
entre linhas 1,5.
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Os valores de inscrição são:
•

Sócios da ALALITE em dia: isentos

•

Participante pleno (com comunicação): R$ 150 ≅ U$ 45

•

Alunos de Pós-graduação (com comunicação): R$ 100 ≅ U$ 30

•

Participante assistente (ouvintes): R$ 60 ≅ U$ 20

•

Alunos de graduação (com banner): R$ 45 ≅ U$ 15

•

Alunos graduação PUC-Rio/PUC-PR (com ou sem banner): R$ 30,00 ≅ U$ 10

(Após aprovação das Sessões e Comunicações, os proponentes devem efetuar a inscrição
através do link: https://www.sympla.com.br/vii-congresso-alalite-rio-2018-teopoetica-misticae-poesia__261153)
Saudamos a todos com nossa mais distinta consideração.

Comitê Científico
Alex Villas Boas (PUC PR)
Antonio Cantarela (PUC Minas)
Antonio Manzatto (PUC SP)
Cecília Avenatti Palumbo (UCA)
Cristina Bustamante (PUC Chile)
Douglas Rodrigues da Conceição (UEPA)
Geraldo de Mori (FAJE)
Íris Amâncio (UFF)
José Tolentino Mendonça (UCP)
Marcos Lopes (UNICAMP)
Paulo Nogueira (UMESP)
Peter Casarella (Notre Dame University)
Virgínia Buarque (UFOP)

Dra. Maria Clara Bingemer
Presidente da ALALITE
Professora do PPGT PUC-Rio

Dr. Alex Villas Boas
Vice-Presidente da ALALITE
Professor do PPGT PUC-PR
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VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE LITERATURA E TEOLOGIA
ALALITE RIO 2018
Teopoética: Mística e Poesia

Ficha de inscrição Comunicação

Nome e Sobrenome:
CPF ou Passaporte:
Endereço:
Telefone:
Correio Eletrônico:
Grau acadêmico:
Instituição que pertence:
[Modelo de resumo]
Título da comunicação:
Nome(s) do(s) proponente(s)
Resumo (não exceder 300 palavras):
Palavras-chave (3 - 5):
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TEOLITERARIA - REVISTA BRASILEIRA DE LITERATURAS E TEOLOGIAS (QUALIS A2)

https://revistas.pucsp.br//teoliteraria

VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE LITERATURA E TEOLOGIA
ALALITE RIO 2018
Teopoética: Mística e Poesia
Ficha de inscrição Sessão Temática

Linha de Investigação:
Tema da Sessão Temática:
Nome e Sobrenome(1):
(2):
(3):
Correio Eletrônico (1):
(2):
(3):
Grau acadêmico (1):
(2):
(3):
Instituição a que se vincula(1):
(2):
(3):
Breve histórico de cada pesquisador (máximo 100 palavras)

Breve apresentação da Sessão temática com sua justificativa teórica
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