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Salvador - Bahia - Brasil, 19 de agosto de 2009. 

 

Prezado Colega, 

 

 

Por meio desta Circular, temos a informar-lhe que: 

 

 

1. Já se encontra na página virtual do congresso (www.congressoabraplip.ufba.br) a 

programação e os resumos dos trabalhos a serem apresentados. Esclarecemos que os 

participantes das Mesas Plenárias e Mesas Temáticas, ambas com duas horas de duração, 

terão 30min. para exposição de seu trabalho, sendo reservado os 30min. finais para debate. Já 

aqueles que participarão das Mesas de Comunicações, que terão 1h e 30min. de duração, terão 

15min. para exposição de seu trabalho, da mesma forma sendo reservado os 30min. finais 

para debate. Solicitamos que o colega adeque seu trabalho ao tempo indicado, de modo que a 

duração das mesas seja respeitada. Informamos, ainda, que os Coordenadores de Mesas 

também receberão certificado por sua coordenação; 

 

2. Conforme poderá verificar na Programação Geral, reservamos a noite do dia 17/09, 

quinta-feira, para nosso já tradicional “Jantar por adesão”, que se realizará no Restaurante do 

Yate Club da Bahia, à beira da Baía de Todos os Santos, a um custo de R$ 50,00 (cinqüenta 

reais). Convidamos o colega a participar do jantar. Caso assim o deseje, pedimos que nos 

envie um e-mail para abraplip@ufba.br, com o subtítulo “Jantar de adesão”, solicitando a 

inclusão de seu nome na lista de participantes. A confirmação, com o respectivo pagamento 

do valor acima indicado, deverá ser feita nos dias 14 e 15 de setembro, na Secretaria do 

Congresso. 
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3. Caso o colega deseje vender ou expor algum livro de sua autoria durante o evento, 

deverá entrar em contato com a Sra. Milena, da EdUFBA, por meio do e-mail 

coedufba@ufba.br, ou com o Sr. José Carlos Bastos Sant’Anna, por meio do e-mail 

quarteto.livros@compos.com.br,  para acertar detalhes do envio e exposição dos livros. 

Informamos, ainda, que no dia 17/09, às 17h, será realizada uma sessão de lançamento 

coletivo de obras. 

Na expectativa de contarmos com sua presença, colocamo-nos a seu inteiro dispor.  

 

Atenciosamente, 

 

 

A Comissão Organizadora. 


