
Quadro de Avisos
Projeto Nacional de Letramentos

S A L A  D O S  P R O F E S S O R E S

Março, 2021 Vol 1

OBA! AULA ABERTA!

O que acontece quando há o contato
entre diferentes culturas em territórios
periféricos? A Semana inaugural do
programa de Pós-graduação em Letras
da Universidade Federal de Sergipe
(UFS) convida todos a participarem da
aula inaugural "Contatos
Transnacionais em territórios
periféricos: construindo imaginários
sociais", com o professor Joel Windel,
da Universidade Federal Fluminense
(UFF). O encontro acontece no dia 15 de
março, às 14h (horário de Brasília), no
canal TVUFS, na plataforma Youtube.
Não deixe de participar! 

CULTURA DO
CANCELAMENTO

Interessado nas relações entre língua,
educação e sociedade? Prepare seus
'belisquetes' e junte-se a nós neste
debate descontraído que abre mais
uma temporada do programa e vai
abordar a Cultura do Cancelamento -
uma prática cada vez mais forte nas
redes sociais. O encontro ao vivo pode  
ser acompanhado no dia  18 de março,
às 19h (horário de Brasília) no canal do
programa DeBartendo, na plataforma
Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=qRswue4Joq0
https://www.youtube.com/watch?v=LxVsh_AvSdg


LETRAMENTOS EM FOCO

Coordenado pela Universidade de
São Paulo (USP) e contando com a
participação de mais de 30
universidades de diversas regiões
brasileiras, o Projeto Nacional de
Letramento: Linguagem, Cultura,
Educação e Tecnologia existe desde
2009, com a intenção de
desenvolver pesquisas, coordenar
levantamentos, ofertar seminários e
promover cursos voltados para a
formação de professores que
contribuam para aprimorar as
diversas práticas de letramentos no
país. 

NA PONTA DA(S) LÍNGUA(S) 

O Projeto Nacional de Letramentos é
coordenado pelos professores Walkyria Monte
Mór e Lynn Mário T. Menezes de Souza, da
Universidade de São Paulo (USP).
Edição e Redação: Leina Jucá - Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG); Luiza Silva de
Andrade - Universidade de São Paulo (USP).

Expediente: 

Março, 2021 Vol 1

Ajude-nos a fomentar debates  e
difundir conhecimentos! Compartilhe!

Sugestões? 
Entre em contato conosco em:
projetonovosletramentos@gmail.com  

Mapa das Instituições Parceiras. Crédito: Walkyria Monte Mór.

Este informe foi criado pelo Projeto
Nacional de Letramentos para
divulgar palestras, debates, cursos e
outros eventos (gratuitos)
interessantes para professores tanto
da Educação Básica quanto da
Educação Superior.

Como uma abordagem multilingual
pode ajudar nossos alunos? Que
políticas e práticas podem ser
adotadas para facilitar o
aprendizado, o uso, e a consciência
linguística dos estudantes? Nos dias
18 e 19 de abril, o Grupo de pesquisas
Multilingualism on My Mind (MOMM),
da Universidade de Bergen,
apresenta uma conferência online
com foco em Multilingualismo na
Educação. Com a participação de
pesquisadores de vários países, a
programação será toda em Inglês.
Inscreva-se no site do MOMM!

O Grupo de Estudos sobre Educação
em Língua Estrangeira (GEELLE) está de
volta com mais sessões imperdíveis de
debates quentes! O primeiro aconteceu
no dia 12, e abordou a
Internacionalização na Formação
Docente, tratando de pesquisas,
projetos e práticas nas áreas de
Alemão, Francês e Inglês. Não pôde
acompanhar? Fique tranquilo!
O vídeo está disponível na plataforma
Youtube. Acompanhe o canal do
GEELLE para ficar por dentro dos
próximos encontros! 

http://letramentos.fflch.usp.br/
https://momm2021.w.uib.no/
https://momm2021.w.uib.no/registration/
https://www.youtube.com/watch?v=WdvVsO0gC_w
https://www.youtube.com/watch?v=WdvVsO0gC_w

