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PRIMEIRA CIRCULAR
O V Congresso Internacional da Associação Phrasis pretende reunir e fomentar o
diálogo entre aqueles que lidam com lexicalizações “complexas”: expressões
idiomáticas, paremias e expressões estereotipadas ou rotineiras, travalínguas etc. Será
feita uma reflexão sobre as relações entre essas expressões linguísticas e o mundo não
linguístico, sobre as suas propriedades semânticas e morfossintáticas, o seu grau de
“fixidade” e os limites da sua traducibilidade, sobre seus fundamentos cognitivos e sua
representação lexicográfica.
Através das linhas temáticas propostas, fomentaremos novas frentes de pesquisa com
respeito ao estado da arte, na cena nacional e internacional, e ao que já foi discutido
em edições anteriores do Congresso.
As linhas temáticas do Congresso são as seguintes:
 Semântica, Retórica e Pragmática nos processos de lexicalização
 Da justaposição às frases lexicalizadas
 Problemas de classificação e limites tipológicos de lexicalizações “complexas”
 Lexicalizações “complexas”: a perspectiva neurolinguística e psicolingüística
 Lexicalizações “complexas” e tradução
 Lexicalizações “complexas” e didáctica
 Representação de lexicalizações “complexas” nos léxicos e nos repertórios
linguísticos
 Lexicalizações “complexas” e non sense
 História da paremiologia
 Paremias e geografia linguística
 Paremias: terra, mar, céu e trabalho como categorias narrativas da vida
 Arcaísmos em paremias
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As comunicações podem ser enviadas em um dos seguintes idiomas:
 Italiano
 Espanho
 Francês
 Português
 Inglês
Os interessados em participar da conferência, até 25 de abril de 2018, devem
preencher o formulário, na página da Associação (www.phrasis.it), inserindo os
seguintes dados:
 Nome e sobrenome do proponente
 Endereço de e-mail
 Universidade ou instituição de pertença
 Título da comunicação (ou do cartaz)
 Linha temática
 Resumo (até 2.000 caracteres)
 Palavras-chave (3-5 palavras)
 Bibliografia (até 5 títulos)
 Curriculum Vitae et Studiorum (até 1.000 caracteres)
O Comité científico publicará a aceitação das propostas recebidas até 30 de maio de
2018. Para quaisquer esclarecimentos e informações, acesse o endereço de e-mail do
Congresso: phrasis2018.catania@phrasis.it
Taxas de inscrição
▪ 100 euros até 30 de junho (70 euros para membros da PHRASIS)
▪ 120 euros após 30 de junho (100 euros para membros da PHRASIS)
Comité científico
 Alfonso Campisi (Université de la Manouba - Tunisie)
 Daniela Capra (Università di Modena e Reggio Emilia)
 Marina Castagneto (Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”)
 Marina Castiglione (Università di Palermo)
 Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari)
 Anna De Marco (Università della Calabria)
 Federico Faloppa (University of Reading - UK)
 Temistocle Franceschi (Presidente del Centro Interuniversitario di
Geoparemiologia (CIG) - Università di Firenze)
 Jose Enrique Gargallo Gil (Universidad de Barcelona)
 Mario Garçía-Page Sánchez (Uned - Madrid)
 Jan Goes (Université de Artois - France)
 Carmen González Royo (Universidad de Alicante)
 Nicola Grandi (Università di Bologna)
 Carlo Lapucci (Presidente onorario di PHRASIS)
 Alberto Manco (Università L’Orientale di Napoli)
 Carla Marello (Università di Torino)
 Francesca Masini (Università di Bologna)
 Luisa A. Messina Fajardo (Presidente di PHRASIS - Università di Roma Tre)
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Trinis A. Messina Fajardo (Università “Kore” di Enna)
Piera Molinelli (Università di Bergamo)
Andrea Moro (“Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia”)
Stefania Nuccorini (Presidente onorario di PHRASIS - Università di Roma Tre)
Vincenzo Orioles (Università di Udine)
Giovanni Ruffino (Presidente del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani Università di Palermo)
Oana Sălişteanu (Universitatea din Bucureşti)
Salvatore Claudio Sgroi (Università di Catania)
Wolfgang Schweickard (Universität des Saarlandes - Saarbrücken)
Salvatore Trovato (Università di Catania)
Barbara Turchetta (Università IUL - Firenze)
Iride Valenti (Università di Catania)

Comité organizador
 Iride Valenti – Coordenadora
 Rosaria Sardo
 Giuliana Russo
 Loredana Pavone
 Tiziana Emmi
 Alfio Lanaia
 Salvatore Menza
 Angela Castiglione
Publicação
Os textos das comunicações serão publicados em um volume especial.
Calendário
Fevereiro de 2018 – primeira submissão da Circular
25 de abril de 2018 – prazo para apresentação de propostas
30 de maio de 2018 – resposta da aceitação pelo Comité Científico
30 de junho de 2018 – subscrição de taxas reduzidas
31 de agosto de 2018 – prazo para inscrição completa
26 a 29 de setembro de 2018 – Congresso

