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Quadro de Avisos
TRADUÇÃO EM DIÁLOGO

O Grupo de Estudos sobre Educação
Linguística em Línguas Estrangeiras GEELLE abre o mês de Julho com mais
uma palestra imperdível! O 11o encontro do
3o Ciclo de Palestras vai abordar a
Tradução e Formação docente em
diálogo, e conta com a participação de
Érica Lima (UNICAMP), Lenita Esteves
(USP), e Silvana Aguiar dos Santos
(UFSC), além do moderador Daniel Ferraz
(USP). O encontro será realizado no dia 2
de Julho (sexta-feira) às 15h30 (Horário de
Brasília).
Inscreva-se
no
endereço:
https://tinyurl.com/geelle-11. E participe no
canal GEELLE Daniel Ferraz,
na
Plataforma Youtube!
DIÁLOGOS COM FREIRE

Extra! Extra! No dia 02 de julho (sextafeira) o programa de Pós-graduação em
Letras da UFPR apresenta o debate
Diálogos com Paulo Freire: Educação,
Linguística Aplicada e Decolonialidade.
O encontro contará com a participação dos
professores e convidados especiais Ana
Lúcia Souza de Freitas (UNIPAMPA) e
Lynn Mário Menezes de Souza (USP), e os
mediadores Adriana Mattos Brahim (UFPR)
e Ana Paula Beato-Canato (UFPR).
Acompanhe a transmissão (e participe pela
janela de bate-papo!) às 14h, pelo canal do
Programa de Pós-Graduação em Letras da
UFPR, na Plataforma Youtube. Inscrevase!
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QUESTÕES EM PAUTA
Confira abaixo dois debates imperdíveis no mês de julho!

SOBRE A INFÂNCIA

A
Associação
de
Linguística
Aplicada do Brasil (ALAB) convida a
todos e todas para um café e um
bom papo com as professoras
Cláudia Rocha (UNICAMP), Cláudia
Kawachi (UFES), Juliana Tonelli
(UEL) e Sandra Gattollin (UFSCar).
O convite é para que você venha
participar dos diálogos e propostas
sobre Educação Linguística na
infância em tempos críticos. Dia
09 de julho, sexta-feira, às 16h30, no
canal da ALAB no Youtube. Traga
sua xícara e participe!

PRECONCEITO MUSICAL

Em um país tão musical como o "meu Brasil
brasileiro", porque há tanto preconceito
relacionado à música? E como o preconceito
musical se relaciona a outras formas de
preconceito? As debaRtedoras Clarissa
Jordão (UFPR), Leina Jucá (UFMG), Luciana
Ferrari (UFES) e Simone Batista (UFRRJ)
convidam a todos para assistir e participar ao
vivo desse debaRte especial, que vai tratar
da(s) música(s) brasileira(s). Não percam! É
no dia 15 de julho, quinta-feira, às 19h
(Horário de Brasília) no Canal debaRtendo,
na plataforma YouTube.
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NA PONTA DA(S) LÍNGUA(S)
Veja duas novidades sensacionais do mês de julho!

Avaliar o desempenho dos alunos nunca foi uma tarefa fácil. São diversos os desafios
que demandam cada vez mais atenção e cuidado nos diferentes contextos de
aprendizagem de línguas. É pensando nestas práticas e seus constantes desafios que
o São Paulo Open Centre promove no dia 23 de julho (sexta-feira) das 09h às 17h o
evento Assessment Day!
O tema da vez será Challenges of
assessing children's and teenagers'
English
language
development.
Participam do debate os convidados
Judit Kormos (Lancaster University,
no Reino Unido), Miriam Retorta
(UTFPR),
Marianne
Nikolov
(University of Pésna Hungria) e
Sandra Gattolin (UFSCar). O evento
será
totalmente
online,
e
a
participação é gratuita. Confira a
programação e faça sua inscrição!

PROJETO NACIONAL GANHA NOVO LOGO!

Firme em seu objetivo de democratizar o
acesso
a
conhecimentos
sobre
os
Letramentos, o Quadro de Avisos apresenta,
nesta edição, o logo do Projeto Nacional de
Letramentos (PNL), criado pelo professor
Marcio Pantoja Guapindaia. Após ouvir
participantes
e
coordenadores,
Marcio
presenteou o PNL com uma identidade visual
incrível – composta de referências como a
Pedra do Ingá e a Muiraquitã – que traduz, no
logo, os pensamentos, as ideias, os saberes e
os sentidos construídos sobre os letramentos
dentro do Projeto, por seus participantes. É
com muita alegria e com enorme orgulho que
estreamos o logo nesta edição. Obrigada,
Marcio Pantoja! Adoramos!
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PRE-PARA! EVENTOS À VISTA
Confira as chamadas para participar de eventos super bacanas na área de Linguística
Aplicada e ensino de Línguas e planeje sua agenda!

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!

SEFELI EM OUTUBRO

O
Seminário
Formação
de
Professores e Ensino de Língua
Inglesa (SEFELI), já em sua sexta
edição, acontecerá esse ano totalmente
online entre os dias 06 e 08 de outubro.
Serão oficinas, palestras e mesas
redondas em que os participantes
poderão
fazer
comunicação
oral,
apresentar
painéis
multimodais
e
interagir na passarela da convivência.
Dentre as datas importantes, lembre-se
que você tem até 30 de julho para enviar
seu resumo e até 30 de setembro para
se inscrever como ouvinte. Aproveite!
Visite https://doity.com.br/sefeli-1 para
saber mais sobre o evento. Imperdível!
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EVENTOS INTERNACIONAIS
Para você que quer ficar por dentro dos temas mais atuais do cenário internacional!

DECOLONIALIDADE E LINGUÍSTICA APLICADA

Ainda nos meses de setembro
(de 20 a 24) e outubro (de 18 a
22) teremos mais agito com o
DELA, um evento que convida a
muitas trocas, aprendizados e
muitas
discussões
sobre
Decolonialidade e Linguística
Aplicada.
O
evento
será
totalmente gratuito e será
transmitido
ao
vivo
pelo
Youtube, com emissão
de
certificado para os participantes.
Fique de olho, pois em breve
divulgaremos mais informações.
Não perca!

OBA! TEM CEILIN E JILAC EM 2022!

Calma, que tem mais! O ano de
2022 também promete muito em
termos de eventos. Prepare-se!
Para julho, de 26 a 28, a
Universidade de Brasília e a Finatec
estão
programando
a
III
Conferência
Internacional
de
Estudos da Linguagem (CIELIN) e
a III Jornada Internacional de
Linguística
Aplicada
Crítica
(JILAC), com o tema Políticas
Linguísticas, multipletramentos e
identidades na formação de
professores de línguas. Para obter
mais informações sobre o evento,
consulte: eventos.gecal-unb.com.br.

Quer
mais
detalhes
sobre
palestras, convidados e grupos
temáticos?
Consulte
a
programação no site do gecal-unb.

Prepare as malas, os abraços e
os blocos de notas, pois esse
evento pode ser presencial.
Oba!
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DOWNLOADS GRATUITOS
Nessa seção você encontra publicações gratuitas e de livre acesso! Pode baixar à vontade!

Pense em um livro bonito, acolhedor, que dá
aquele sentimento quentinho no coração...
Ele - O guardião da natureza é um desses livros
feitos com muito carinho. A obra é direcionada a
crianças e objetiva despertar o interesse em
relação ao autismo, de uma forma bem singela. A
história é ilustrada e abre espaço para debater
temas importantes com as crianças, como a
inclusão e a acessibilidade. Escrito por Anna
Lucia Almeida Dichoff e ilustrado por Vitor Hugo
Souza, o livro tem o conselho editorial composto
por André Ramalho, Gabriela Alias Rios e Márcia
Lisboa. Publicada pela Editora Letraria, a obra
está disponível para download gratuito. Baixe a
sua cópia! Aproveite também compartilhar o link!

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.
Este informe foi criado pelo Projeto Nacional
de Letramentos para divulgar palestras,
debates, cursos e outros eventos interessantes
para professores, tanto da Educação Básica
quanto da Educação Superior.
Sugestões? Entre em contato conosco em:
QuadroDeAvisosPNL@gmail.com

Mapa das Instituições Parceiras. Crédito: Walkyria Monte Mór.

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

Expediente:
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).
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