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FREIRE NO INGLÊS
No dia 16 de junho (quarta-feira) o projeto
Jornadas das Licenciaturas da UAST -
JoLiUAST promove a Mesa-redonda
Diálogos: Ensino de Língua Inglesa e a
Pedagogia Freireana, com a participação
dos professores e pesquisadores Walkyria
Monte Mór (USP) e Daniel Ferraz (USP).
O encontro faz parte da XI Semana de
Letras da Unidade Acadêmica de Serra
Talhada, da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), que traz o tema "É
preciso esperançar: formação docente
em tempos de luta". A mesa redonda
acontece às 16h. Saiba mais no endereço:
https://www.joliuast.com.br/xiseluast.

FORMAÇÃO ANTIRRACISTA

O 9º encontro do 3º Ciclo de Palestras do
GEELLE - Grupo de Estudos sobre
Educação Linguística em Línguas
Estrangeiras - será realizado em junho e vai
abordar o tema  Educação linguística e
Formação docente antirracistas.
Participam do debate os palestrantes
Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG),
Gabriel Nascimento (UFSB) e Joel Windle
(UFF), e os moderadores Daniel Ferraz
(USP) e Talita Rezende (ESAB). O encontro
será transmitido ao vivo, às 15h do dia 11,
no canal GEELLE Daniel Ferraz, na
plataforma Youtube. Inscreva-se em:
https://tinyurl.com/geelle-9 

https://www.joliuast.com.br/xiseluast
https://www.youtube.com/watch?v=atm7OMtgXSg
https://tinyurl.com/geelle-9
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EDUCAÇÃO PLURAL
Confira abaixo dois debates imperdíveis no mês de junho!

CONVERSAS DA HORA

O Projeto Conversas DaHora traz
neste mês uma programação cheia de
novidades e bate-papos para você ficar
por dentro do que acontece no universo
da Linguística Aplicada e do Ensino de
Línguas. No dia 08 de junho (terça-
feira),   o projeto promovido pela
Universidade Federal do Pará (UFPA)
traz o professor Lynn Mário Menezes
de Souza (USP) para suscitar o debate
dobre a Educação Linguística Plural.
Participe deste e  de outros debates,
sempre às 16h (horário de Brasília), no
canal DermevaldaHora na Plataforma
Youtube.
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MÚLTIPLOS OLHARES
Como a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) afeta a formação
docente? Para esmiuçar esse
assunto, a Academia Finatec promove
o evento BNCC e Educação
Linguística: Múltiplos Olhares. O
debate será apresentado por Kleber
Silva (UNB) e contará com a
participação especial de Walkyria
Monte Mór (USP) e Sávio Siqueira
(UFBA). Junte-se a nós!  É na quinta-
feira, dia 10 de junho, às 19h.
Inscreva-se e participe no endereço:
https://bityli.com/HSIdB

https://www.youtube.com/DermevaldaHora
https://bityli.com/HSIdB
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EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

A associação de Linguística Aplicada do Brasil
(ALAB) promove em junho mais um encontro
importante tanto para quem pensa quanto para
quem faz a educação no Brasil. O projeto
Parcerias ALAB traz, no dia 17 de junho (quinta-
feira) o debate A Linguística Aplicada Crítica e
as (re)ações antirracistas na/para a Educação
Básica. Participam do encontro os professores e
pesquisadores Aparecida Ferreira de Jesus
(UEPG), Clézio Roberto Gonçalves (UFOP), Gina
Vieira (Secretária de Educação do Distrito
Federal), Helenice Joviano Roque da Faria 
 (UNB) e Kleber Aparecido da Silva (UnB).
Participe! Às 16h (horário de Brasília) no Canal
ALAB no Youtube. 

QUESTÕES EM PAUTA
Reúna os amigos (online!) e junte-se a nós para as sessões de debate! 

AULA INAUGURAL!

O curso de Letras-Inglês da
Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES) convida a todos para participar
da Aula Inaugural do primeiro semestre
letivo de 2021 que trará um bate papo
super interessante com a professora
Leina Jucá, da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). Na aula,
vamos debater A Prática Docente
como Responsabilidade Social: uma
conversa sobre ser professor de
línguas no Brasil. Venha participar ao
vivo e compartilhar experiências no
chat. É no dia 15 de junho, às 9h, no
endereço  https://bityli.com/rFTRz na
plataforma Youtube.  

https://www.youtube.com/channel/UCL2T7eqAWL71T-q1SYMhelg
https://bityli.com/rFTRz
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GEELLE TALKS
O projeto GEELLE Talks (international
edition)  também está de volta no mês de
junho, trazendo outro bate-papo incrível
sobre Imagens, Letramento Visual e Raça
na Formação Docente. O encontro,
intitulado Images, visual literacies and
race in teacher education, contará com
a participação dos debatedores Beikisizue
(University of Texas) e Souzana Mizan
(USP), e dos moderadores Daniel Ferraz
(USP) e Andrea Cotrim-Silva (UNIP). O
encontro será transmitido ao vivo, e
conduzido inteiramente em língua inglesa.
Come join us! Dia 25 de junho (sexta-
feira) às 15h (Horário de Brasília). Para
participar, acesse o canal GEELLE Daniel
Ferraz no Youtube.  

QUESTÕES EM PAUTA
Reúna os amigos (online!) e junte-se a nós para mais essas sessões de debate! 

EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA
Os organizadores do XVII Encontro de
Formação de Professoras/es de
Línguas (ENFOPLE) e do XX Encontro
de Professores de Línguas
Estrangeiras (EPLE) estão planejando
palestras, debates e mesas redondas
imperdíveis para o mês de Setembro.
O tema da vez é Freire 100pre:
Legado para uma educação
linguística transformadora. Portanto,
podemos esperar reflexões profundas
e ações transformadoras! O evento
será totalmente online, entre os dias 9
e 11 de setembro. Saiba mais em:
www.observatorio.ueg.br. Participe!

https://www.youtube.com/watch?v=atm7OMtgXSg
https://www.youtube.com/watch?v=atm7OMtgXSg
http://www.observatorio.ueg.br/


Crítica é a palavra do momento. Seja na Educação, na linguística aplicada, ou
na prática em sala de aula, a criticidade tem andado em voga nos tempos
atuais. Qual é a diferença entre Linguística Aplicada e Linguística Aplicada
Crítica? Como ela funciona e para que serve? 
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NA PONTA DA(S) LÍNGUA(S) 
Veja duas chamadas para debates que vão abordar a Criticidade no Ensino de Línguas!

5

PROMOVENDO O LETRAMENTO CRÍTICO
Na sexta-feira, dia 11 de junho,
você pode assistir à palestra
Letramento Crítico e Ensino
de Línguas, com a professora
Nara Hiroto Takaki (UFMS). O
evento é promovido pelo II Ciclo
de Palestras e Debates do
Núcleo de Estudos e
Pesquisas Interdisciplinares
em Linguística Aplicada
(NEPLA) da Universidade
Federal do Amapá (UNIFAP).
Participe! às 19h (horário de
Brasília), no canal do Grupo de
Pesquisas Nepla, no Youtube. 

 Venha saber mais no bate-papo
com as professoras e pesquisadoras
Laura Miccoli (UFMG) e Walkyria
Monte Mór (USP) sobre esse tema
quente: a Linguística Aplicada
Crítica.O evento, organizado pelo
professor Kleber Aparecido da Silva
(UnB),é promovido pela
Universidade de Brasília (UnB), e
será realizado no dia 7 de junho
(segunda-feira), das 10h às 12h
(horário de Brasília). Acesse
https://meet.google.com/kyx-ecqk-
tbg para participar!

https://www.youtube.com/channel/UCpnrHbK0Pe3SRGH3ynlhviw
https://meet.google.com/kyx-ecqk-tbg


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. 

DOWNLOADS GRATUITOS
Nessa seção você encontra publicações gratuitas e de livre acesso! Pode baixar à vontade! 

O Projeto Nacional de Letramentos é coordenado pelos
Profs. Drs. Ana Paula Martinez Duboc (USP) e Daniel de Melo
Ferraz (USP), e conta com um Conselho Permanente formado
pelos fundadores do projeto, Profs. Drs. Lynn Mário Trindade
Menezes de Souza (USP) e Walkyria Monte Mór (USP), e
pelos Profs. Drs. Ana Karina Nascimento (UFS), Andrea
Mattos (UFMG), Clarissa Jordão (UFPR), Leina Jucá (UFMG),
Luciana Ferrari (UFES), Nara Takaki (UFMS), Ruberval Maciel
(UEMS), Sandra Gatttolin (UFSCar) Simone Batista (UFRRJ) e
Suzanna Mizan (UNIFESP). Edição e Redação: Luiza Silva de
Andrade (USP) e Leina Jucá (UFMG). 

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

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. 
Sugestões? Entre em contato conosco em:
QuadroDeAvisosPNL@gmail.com 
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O novo número da Revista Brasileira de
Linguística Aplicada (volume 2021, número 2),
em comemoração aos 10 anos do Projeto
Nacional de Letramentos, convidou vários
pesquisadores do projeto a refletirem sobre as
potencialidades e limitações dos seguintes
temas nos dias atuais: formação de professores
de línguas, conceptualizações de linguagens e
letramentos, e educação linguística em suas
relações intrínsecas com aspectos políticos,
culturais, ideológicos e tecnológicos. O volume
"Linguagem, Letramentos e Educação em
Tempos de Crise" reúne 14 textos que abordam
tais temas sob várias perspectivas. Imperdível!

http://letramentos.fflch.usp.br/
https://www.scielo.br/j/rbla/i/2021.v21n2/

