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O XXVIII Congresso Internacional de Linguística e Filologia Românica realizar-se-á em
Roma, na Universidade “Sapienza” e na Accademia Nazionale dei Lincei. Nas secções e nas
conferências, nas mesas-redondas e nas iniciativas científicas paralelas, o Congresso pretende
representar os modos de interconexão entre linguística e filologia que se desenvolveram nas ultimas
décadas, inclusivamente em relação a outros âmbitos (desde a história literária à sociologia, à
hermenêutica, à paleografia e à teoria da comunicação). O tema do Congresso, Linguística e
Filologia Românica face ao cânone, entendido enquanto cânone de leitura e de modelos
metodológicos, na lógica de um saber comum e comummente aceite, tenciona estimular, através da
contribuição de diferentes saberes especializados, uma reflexão sobre uma questão incontornável,
imposta pela globalização a todas as ciências humanas e humanísticas: a relação entre particular e
universal e entre língua e cultura num âmbito disciplinar – a linguística e a filologia românica,
justamente – que, nascido na Europa e a partir do nome da cidade de Roma, abarca hoje, no começo
do séc. XXI, todos os continentes, apresentando problemáticas e modalidades por vezes originais e
inéditas.
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COMISSÃO CIENTÍFICA
A Comissão Científica é coordenada por David TROTTER, Roberto ANTONELLI e Martin
GLESSGEN. É constituída pelos membros da Comissão de Programa e pelos presidentes das secções
COMISSÃO ORGANIZADORA

Presidentes……………….... Roberto ANTONELLI, Gioia PARADISI (coordenadora), Arianna PUNZI.
A Comissão Organizadora é apresentada no site.

SECÇÕES TEMÁTICAS E PRESIDENTES DE SECÇÃO
Secções

Presidentes

1

Cânones, géneros textuais
e línguas literárias

Johannes KABATEK (Zürich)
Maria Luisa MENEGHETTI
(Milano)
Álvaro OCTAVIO DE TOLEDO Y
HUERTA (München)

2

Linguística geral
e linguística românica

Fernando SÁNCHEZ MIRET
(Salamanca)
Wulf OESTERREICHER (München)
Miriam VOGHERA (Salerno)

3

Latim e línguas românicas

Stefano ASPERTI (Roma)
Thomas STÄDTLER (Heidelberg)

4

Fonética e fonologia

Lori REPETTI (New York)
Rodney SAMPSON (Bristol)
Giancarlo SCHIRRU (Cassino)

5

Morfologia e sintaxe

Brenda LACA (Paris)
Anna CARDINALETTI (Venezia)
Elisabeth STARK (Zürich)
Marleen VAN PETHEGHEM (Lille)

6

Lexicologia, semântica,
etimologia

Marcello APRILE (Lecce)
Reina BASTARDAS I RUFAT
(Barcelona)
Martin GLESSGEN (Zürich)
Gilles ROQUES (Nancy)

7

Dialetologia, sociolinguística e
linguística das variantes

Jan LINDSCHOW (København)
Paul VIDESOTT (Bolzano)
Ugo VIGNUZZI (Roma)

8

Romania fora da Europa

Cyril ASLANOV (Jerusalem)
Gaëtane DOSTIE (Québec)
Ettore FINAZZI AGRÒ (Roma)

9

Linguística de corpora e filologia
informática

Rocco DISTILO (Cosenza)
Andres KRISTOL (Neuchâtel)
Jean-Marie PIERREL (Nancy)

10

Ecdótica, crítica e análise do texto

Vicenç BELTRAN (Roma)
Marie-Guy BOUTIER (Liège)
Luciano ROSSI (Zürich)

11

Filologia europeia – línguas e
literaturas nacionais

Mercedes BREA (Santiago
Compostela)
Furio BRUGNOLO (Padova)
Gilles SIOUFFI (Paris)

12

Línguas e literaturas comparadas,
de fronteira e de migrantes

Emili CASANOVA (València)
Antonio PIOLETTI (Catania)

13

Aquisição e aprendizagem das
línguas

Araceli GÓMEZ FERNÁNDEZ
(Madrid, UNED)
Elizaveta KHACHATURYAN (Oslo)
Angela TARANTINO (Roma)

14

Tradução e tradutologia

Pietro BELTRAMI (Pisa)
Carsten SINNER (Leipzig)

15

Antropologia, sociologia e gender
face à linguística e à literatura

Corrado BOLOGNA (Roma)
Henri-José DEULOFEU (Aix-Marseille)
Jürgen TRABANT (Berlin)

16

História da linguística e da filologia;
linguística, filologia e formação

Luciano FORMISANO (Bologna)
Jacques FRANÇOIS (Caen)

Sessões plenárias
Harald WEINRICH (Münster): «Romània, Europa, mondo»
Francisco RICO (Barcelona): «Cervantes e le origini del romanzo moderno»
Lino LEONARDI (OVI-CNR), Andrea MAZZUCCHI (Napoli), Justin STEINBERG (Chicago):
«Tra storia, lingua, testo e immagini: la Commedia oggi»
Paolo CANETTIERI (Roma), Riccardo POZZO (CNR), Pina TOTARO (ILIESI-CNR):
«Lessico intellettuale ed affettivo dell’Europa»
Mesas-redondas
«Plurilinguismo e identità», Laura MINERVINI (Napoli) (coord.)
«Roma nella storia linguistica e letteraria», Pietro TRIFONE (Roma) (coord.)
Propostas de comunicação

de

Para facilitar o envio das propostas de comunicação será disponibilizada para cada secção, no site
do congresso, uma lista das possíveis palavras-chave.
As comunicações poderão ser enviadas à Comissão Científica através do formulário presente no
site do congresso (‹www.CILFR2016Roma.it›). Solicita-se:
– um resumo de duas páginas (sem notas)
– um parágrafo final do resumo explicando (i) como a comunicação proposta se pode integrar
na secção escolhida e (ii) qual será a contribuição original do trabalho
– uma bibliografia que não ultrapasse uma página.

É também possível propor à Comissão Científica a apresentação de posters, como aconteceu,
com sucesso, no Congresso de Nancy (2013). Os posters podem integrar uma publicação posterior,
exatamente como as comunicações orais.
Todas as propostas de comunicação e de posters serão examinadas pelos presidentes das secções
escolhidas. Todas as línguas românicas são línguas oficiais do congresso.
A Comissão de Programa convida os congressistas, obviamente, a inserir as suas propostas de
comunicação numa ótica românica, utilizando também as línguas românicas como perspetiva
através da qual um fenómeno relativo a uma língua se torna mais compreensível.
Para favorecer o confronto e a discussão, os textos completos das comunicações aceites pela
Comissão Científica podem ser enviados aos organizadores antes do Congresso. Neste caso, eles
serão publicados online e disponibilizados até ao mês de junho, mediante uma palavra-passe, a
todos os inscritos no Congresso. Deste modo, aumentará, evidentemente, a sua visibilidade e
difusão. Os autores que escolherem esta opção devem enviar os seus textos até ao dia 15 de março
de 2016.
Calendário
01/01/2015 A partir desta data será possível propor as comunicações utilizando o formulário online
(‹www.CILFR2016Roma.it›)
01/01/2015 Início das inscrições
31/08/2015 Fim do prazo para as propostas de comunicação
06/01/2016 Informação sobre as comunicações aceites pela Comissão Científica
31/01/2016 Fim do prazo para beneficiar do desconto na taxa de inscrição
31/01/2016 Fim do prazo para a inscrição dos congressistas que apresentarão uma comunicação
15/05/2016 Fim do prazo para o envio dos textos completos das comunicações que se pretende
disponibilizar online
18/07/2016 Fim do prazo para a inscrição dos congressistas sem comunicação
Contactos
Site do congresso: (‹www.CILFR2016Roma.it›)
Endereço e-mail do congresso: ‹CILFR2016Roma@gmail.com›
Endereço postal: XXVIII Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza

Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
“Sapienza” Università di Roma
piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma

