
O QUE É, O QUE É?

Extra! Extra! Em abril, o programa
debaRtendo volta com tudo em um
debate quentíssimo sobre aquele trabalho
que ninguém enxerga ou valoriza, mas
que é fundamental para o bom
funcionamento do cotidiano e para o
desenvolvimento de diversas tarefas e
profissões: o Trabalho Simbólico. As
debaRtedoras Clarissa Jordão (UFPR),
Leina Jucá (UFMG), Luciana Ferrari
(UFES) e Simone Batista (UFRRJ)
convidam a todos para assistir e participar
ao vivo do programa pelo chat. Não
percam! Dia 15/04, às 19h (Horário de
Brasília) no canal debaRtendo, na
plataforma YouTube.
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SEMANA DE LETRAS
A XVI semana de Letras da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) está com
uma programação imperdível! Dentre as
muitas atividades interessantes, no dia 7
de abril (quarta-feira) o evento traz a
professora Leina Jucá (UFMG) para
mediar a mesa redonda O Ensino de
Línguas e a Formação de Professores.
Participarão do debate as professoras
Maria Angela Paulino Lopes (PUC Minas),
Eglantine Guely Costa  e Sophie Bailly
(Université de Lorraine - França) e
Maralice de Souza Neves (UFMG). A
transmissão será ao vivo, às 10h (Horário
de Brasília). Participe no link:
https://bit.ly/3cKYhLz
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https://www.youtube.com/watch?v=LxVsh_AvSdg
https://bit.ly/3cKYhLz


FORMAÇÃO NA PANDEMIA
Na sexta-feira, dia 16, a roda de
conversa vai abordar a Formação
docente em meio à pandemia a partir
das contribuições do Espanhol. O
encontro conta com a participação de
Adrian Fanjul (USP), Isadora Gregolin
(UFSCAR), Lívia Baptista (UFBA) e os
debatedores Daniel Ferraz (USP) e Silvia
Cupertino (UFMG/USP). A transmissão
do evento acontecerá ao vivo, às 15h
(Horário de Brasília) no Canal do
GEELLE na plataforma Youtube.
Para receber mais informações,
inscreva-se no link:
https://tinyurl.com/5c6zn92j 
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NA PONTA DA(S) LÍNGUA(S) 
O Grupo de Estudos sobre Educação Linguística em Língua Estrangeira - GEELLE -
promove no mês de abril dois debates super interessantes! 

DECOLONIALIDADE
Já ouviu falar em decolonialidade?
Junte-se a nós para saber mais sobre
este conceito e entender como ele
está presente nas mais diversas
esferas de nossas vidas - inclusive
nas salas de aula! O debate
Decoloniality and Language Teacher
Education (em inglês) contará com a
participação de Ana Paula Duboc
(USP), Gabriela Veronelli
(Binghamton) e com a moderação de
Daniel Ferraz (USP) e Nara Takaki
(UFMS). Assista e participe pelo chat
em tempo real! É no dia 23 de abril, às
15h (Horário de Brasília), no Canal do
GEELLE na plataforma Youtube. 
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https://bit.ly/38RPUvv
https://tinyurl.com/5c6zn92j
https://youtube.com/c/danielferrazgeelle


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

DEFESAS EM DESTAQUE
Confira abaixo as defesas de Mestrado e Doutorado que prometem agitar a educação brasileira!

O Projeto Nacional de Letramentos é
coordenado pelos Profs. Drs. Walkyria Monte Mór
e Lynn Mário Trindade 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: 
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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.

Cartografias de
Letramentos na Língua
Inglesa na Educação
Profissional e
Tecnológica. A tese, de
Zelir Maria Bieski Franco,
será defendida na Terça-
feira, dia 27 de abril, às
14h (Horário de Brasília).
Acompanhe em tempo real,
no canal do Programa de
Pós-graduação em Letras
da UFPR.

Counterliteracies: O
graffiti e o pixo como
letramentos urbanos nas
paisagens linguísticas da
cidade. A dissertação, de
Giulia Soster Caminha,
será defendida na sexta-
feira, dia 30 de abril, às 9h
(Horário de Brasília). 
Acompanhe a defesa ao
vivo no endereço: 
 meet.google.com/nry-
otwh-dno

Formação de Professores
de Inglês e Ensino
Remoto Emergencial:
Experiências e
Percepções de
Licenciandos sobre o
Estágio Supervisionado.  
 A dissertação, de Maria
Augusta de Mattos Cruz,
será defendida na sexta-
feira, 30 de abril, às 14h
(Horário de Brasília) em:
meet.google.com/ocu-pbgf-
cdx
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http://letramentos.fflch.usp.br/
http://tiny.cc/ligvtz
http://meet.google.com/nry-otwh-dno
http://meet.google.com/ocu-pbgf-cdx

