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CONVOCATÓRIA 

 

 

Caros docentes e discentes, 

 

 

 É com prazer que convidamos vocês para participarem do I Seminário Interinstitucional de 

Extensão em Formação de Professores de Línguas: a Integração entre a Formação Inicial e 

Continuada, a ser realizado nos dias 05 e 06 de dezembro de 2014 no Auditório 1007 da  Faculdade 

de Letras (FALE) da UFMG. O objetivo do seminário é promover discussões sobre a integração 

entre a formação inicial e continuada de professores de línguas no Brasil.  

 O evento tem como eixos de discussão os seguintes temas: 

 

 Formação inicial e continuada de professores de línguas (inglês/português); 

 PIBID; 

 Metodologias e Práticas de ensino de línguas e; 

 Ensino, pesquisa e extensão em formação de professores e ensino de línguas 

(inglês/português) 

 

 Serão aceitos trabalhos nas modalidades: 

 

 Pôster 

 Seminário 

 

 As sessões de pôsteres se destinam a graduandos, pós-graduandos e professores que desejem 

compartilhar pesquisas, projetos, propostas e práticas de ensino, relatos de experiência que 

contemplem algum dos eixos temáticos acima. As sessões de apresentação de pôster têm duração de 
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30 minutos. Durante esse período, o participante deverá apresentar seu trabalho aos participantes do 

evento. 

 

 Os seminários se destinam aos grupos institucionais convidados para o evento. Os 

seminários serão coordenados por membros convidados pela organização do I  SintEFPL e terão 

duração de 1h30, sendo 1h10 para apresentações e 20min para debate. As apresentações dos 

seminários estarão sob a responsabilidade do coordenador do seminário e serão apresentadas sob a 

forma de plenária. 

 A participação, que será gratuita em todas as modalidades, organiza-se da seguinte maneira: 

 

 Ouvinte 

 Coordenador de Seminário 

 Apresentador de Seminário 

 Apresentador de Pôster 

 

 O ouvinte deverá fazer sua inscrição no site do evento 

(https://www.doity.com.br/seminariointerinstitucional) para acompanhar a programação e para,  ao 

final do evento, receber um certificado de 16h de participação. O certificado de ouvinte também 

será concedido aos participantes com apresentação que assistirem a toda a programação do evento. 

 O coordenador de seminário deverá receber os resumos de seus participantes e supervisioná-

los, se responsabilizando por ajudar os participantes a se inscreverem. Primeiramente, o 

coordenador deverá se inscrever no site, indicando que é coordenador do seminário de sua 

instituição de origem. Deve, ainda, encaminhar o resumo geral do seminário pelo link disponível 

para esta finalidade. O coordenador de seminário receberá o certificado de coordenação da sessão e 

o de sua apresentação, se assim o fizer. 

 O apresentador de seminário encaminhará seu resumo para supervisão do seu coordenador 

institucional e em seguida fará sua inscrição no seminário indicado, anexando o resumo de sua 

apresentação.  

https://www.doity.com.br/seminariointerinstitucional
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 O apresentador de pôster fará sua inscrição no site do evento e deverá encaminhar seu 

resumo pela mesma plataforma, indicando sua categoria de apresentação. A comissão científica fará 

a avaliação e comunicará o aceite até  20/11/2014. 

 As orientações para elaboração de resumos estão disponíveis no site do evento. 

O site para inscrições e informações sobre o I SintEFPL é: 

https://www.doity.com.br/seminariointerinstitucional . 

As inscrições estarão abertas no seguinte período:  

 

 Ouvintes: 13/10 a 5/12/14 

 Coordenadores de seminário: 13 a 27/10/14 

 Apresentadores de seminário: 13/10 a 01/11/14 

 Apresentadores de Pôster: 13/10 a 01/11/14 

 

 O participante deverá se cadastrar no site e se inscrever de acordo com a categoria em que 

pretende participar. Em caso de participação com apresentação de trabalho, um resumo deverá ser 

enviado, conforme normas explicitadas no próprio formulário de resumos e/ou no site. Os resumos 

que não obedecerem ao modelo de formatação fornecido serão automaticamente desconsiderados.  

 O envio das cartas de aceite será iniciado em 05/11/14. A programação do evento com os 

nomes dos participantes e horários estará disponível no site do I SIntEFPL 

(https://www.doity.com.br/seminariointerinstitucional) a partir de  20/11/14. 

 As modalidades para apresentação de trabalhos são:  

 

 Pôster: O participante disporá de uma superfície de 1m
2
 para expor o seu trabalho. 

Recomendamos que o participante traga material para fixar o seu pôster. Para facilitar a 

identificação, o pôster deverá conter, no alto, o título do trabalho, o nome do autor, o nome 

do orientador e da agência de fomento, se houver. O tipo de letra deve ser Times New 

Roman, corpo 18 para o texto e 28 para a identificação. Os trabalhos apresentados nesta 

modalidade serão agrupados por temas afins, devendo o autor permanecer junto ao seu 

pôster durante toda a sessão de apresentação. 

https://www.doity.com.br/seminariointerinstitucional
https://www.doity.com.br/seminariointerinstitucional
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 Seminário: O autor deverá comparecer ao auditório 1007/FALE/UFMG com um prazo 

mínimo de 15 minutos de antecedência ao seu início, munido de pendrive com a sua 

apresentação em extensão ppt. O autor disporá do tempo de apresentação oral que o 

coordenador definir. Assim, o tempo poderá variar de acordo com o número de 

apresentadores e com a organização proposta pelo coordenador do seminário. 

 

 Todos os resumos aceitos para apresentação em qualquer uma das modalidades acima 

descritas serão publicados no caderno de resumos do I SIntEFPL. A publicação de textos completos 

será feita em anais do evento. Os anais do I SintEFPL constituirão um número especial da revista 

EDUCTE – versão eletrônica, do IFAL (http://www.kentron.ifal.edu.br/index.php/educte), Qualis 

B3(?) 

 Os artigos a serem publicados devem respeitar as seguintes orientações: 

 

 A contribuição deve ser original e inédita, e não estar sendo avaliada para publicação por 

outra revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 

 O arquivo da submissão deve estar em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF (desde 

que não ultrapasse o limite de 3MB). 

 O texto deve estar em espaço simples; usar fonte de 12 pontos; empregar itálico em vez de 

sublinhado (exceto em endereços URL);  

 As figuras e tabelas dever estar inseridas no texto, não no final do documento na forma de 

anexos. 

 O texto deve os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos no modelo disponível 

em: http://www.kentron.ifal.edu.br/index.php/educte/article/view/24. 

 

 As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

 

Agradecemos a sua atenção e esperamos vê-los no I SIntEFPL!  

   

 

http://www.kentron.ifal.edu.br/index.php/educte
http://www.kentron.ifal.edu.br/index.php/educte/article/view/24
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

COORDENAÇÃO 

Profa. Dra. Maralice de Souza Neves (UFMG)  

Profa. Dra. Gisele Fernandes Loures (IFAL) 

 

SECRETARIA 

Profa. Mestranda Arabela Franco (Poslin/UFMG) 

Profa. Doutoranda Hermínia Silveira (Poslin/UFMG) 

Profa. Kely Cristina (ConCol/UFMG) 

 

TESOURARIA 

Paula Mariela de Castro Sollero (UFMG) 

Graduando bolsista PROEX Gustavo Igor (Letras - UFMG) 

Profa. Doutoranda Natália Costa Leite (Poslin/UFMG - CEFETMG) 

Profa. Júnia Batista Alemão (ConCol/UFMG) 

 

COMUNICAÇÃO E RECEPÇÃO 

Osmar Pereira Júnior (FALE/UFMG) 

Graduando Leonardo Luiz Pereira da Silva Filho (Sistemas de Informação - IFAL) 

Graduanda Bolsista PROEX Isabela Tomé (Letras - UFMG) 

Profa. Rosilene Silva Vale (ConCol) 

Profa. Camilla Ellen (ConCol) 

Graduando bolsista PROEX Felipe Diógenes (Letras - UFMG) 

Profa. Márcia Cristina Silva (ConCol) 

Profa. Flávia Carvalho (ConCol) 

Prof. Humberto Teixeira (ConCol) 

Profa. Mestranda Fernanda Peçanha (Poslin/Coltec/UFMG) 
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LOGÍSTICA 

Osmar Pereira Júnior (FALE/UFMG) 

Paula Mariela de Castro Sollero (UFMG) 

Profa. Bernadete Árabe (ConCol) 

Prof. Mestrando Jackson Vitória (Poslin/UFMG) 

Profa. Flávia Carvalho (ConCol) 

Profa. Júnia Batista Alemão (ConCol) 

Prof. Edvaldo Carvalho (ConCol) 

Profa. Mestranda Fernanda Peçanha (Coltec/UFMG) 

Graduanda Bolsista PROEX Jayne Aparecida Loures de Brito (Letras – UFMG) 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA  

Dra. Maralice de Souza Neves (UFMG) 

Dra. Gisele Fernandes Loures (IFAL) 

Dra. Vanderlice Santos de Andrade Sól (EDUCONLE - IFMG) 

Dra. Shirlene Bemfica (EDUCONLE - IFMG) 

Doutoranda Natália Costa Leite (Poslin/UFMG - CEFETMG) 

Doutoranda Kátia Honório (Poslin/UFMG - UFVJM) 

Profa. Ms Marilene Pereira de Oliveira (UEMG-Ibirité) 

Doutoranda Hermínia Silveira (Poslin/UFMG) 

Mestranda Fernanda Peçanha (Poslin/UFMG/COLTEC)  

 

 

 

 

 

 

 


