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PRIMEIRA CIRCULAR V – CILH 

 

 

Notícias do evento 

 

 

 O V Congresso Internacional de Linguística Histórica: Constelações 

Diacrônicas (V CILH) em homenagem às Professoras Charlotte Galves e Mary Kato, será 

realizado no período de 19 a 23 de julho de 2021 como evento online, com algumas 

atividades solenes tendo lugar na Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Para 

manter o clima de diálogo científico e efetivar um tributo a essas pesquisadoras, a comissão 

organizadora do evento convida a todos da comunidade acadêmica e demais 

interessados a participarem desta edição do já tradicional Congresso Internacional 

de Linguística Histórica e a submeterem trabalhos no evento.  

Instruções sobre inscrição, normas e outras informações importantes encontram-se 

no site do evento: https://www.iel.unicamp.br/v-cilh/ 

Tradicionalmente, o CILH presta homenagem a pesquisadores renomados da área, 

cujo trabalho contribui com a edificação e a inovação de áreas, conceitos e métodos. A série 

do evento se iniciou em Salvador (Rosae – I CILH, 2009), com a homenagem à professora 

Rosa Virgínia Mattos e Silva. A sua segunda edição ocorreu em São Paulo (Castilho – II 

CILH, 2012), em homenagem ao professor Ataliba Teixeira de Castilho. Na terceira 

edição, em Santiago de Compostela (Gallaecia – III CILH, 2015), os homenageados foram 

os professores Ramón Lorenzo e Antón Santamarina. Na quarta edição, em Lisboa (IVO 

– IV CILH, 2017), o homenageado foi o professor Ivo Castro.  

 O V CILH: Constelações diacrônicas dá continuidade a essa tradição e nessa 

edição, temos a honra de homenagear as professoras Charlotte Galves e Mary Kato que 

integram o seleto grupo de fundadores e difusores da área da Linguística Histórica no Brasil. 

Galves e Kato trabalharam na área de sintaxe diacrônica de orientação formal: a primeira 

com forte interação com as áreas de linguística de corpus e na interface entre sintaxe e 

prosódia; e a segunda, em forte interface com a sociolinguística e os estudos sobre aquisição 

da linguagem. 

A navegação e a viagem são dois eventos que figuram nas metáforas que estão presentes 

na obra das homenageadas e em sintonia com seu legado, o V CILH: Constelações 

diacrônicas tem por objetivo navegar por esse legado rumo a um espaço de debate 
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qualificado sobre fenômenos linguísticos em torno da questão da mudança linguística e da 

variabilidade das línguas e que, ao mesmo tempo, valorizem a memória dos seus trabalhos 

para as novas gerações de pesquisadores do Brasil e além. Para tanto, o evento contará com: 

conferências, minicursos, sessões de homenagem, sessões de workshops 

abrangendo diferentes áreas da linguística e da filologia, sessões de comunicações 

individuais e de pôsteres.  

Contaremos com a participação de Ana Maria Martins (Universidade de Lisboa), 

Ataliba de Castilho (Universidade de São Paulo), Francisco Dubert-Garcia (Universidade 

de Santiago de Compostela), Ian Gareth Roberts (Universidade de Cambridge), Liliana 

Coragem Inverno (Universidade de Coimbra) e outros renomados pesquisadores. 

Indicamos que, para submeter um trabalho, o participante deverá escolher uma opção 

entre comunicação oral num dos 14 workshops previstos, comunicação livre ou pôster 

virtual. Um mesmo participante poderá se inscrever com no máximo dois trabalhos, sendo 

um como autor, e um como co-autor. O site do evento inclui todas as orientações sobre 

como se inscrever. 

Sejam bem-vindos! 

 

A Comissão Organizadora 

 V CILH - Constelações Diacrônicas 

 
 

 


