
 
 

 
 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: os links para inscrição como apresentador de 

trabalho e como ouvinte foram alterados. Tivemos alguns problemas de ordem 

técnica e eles foram substituídos. Os links corretos e as normas para o envio do 

resumo devem ser observados nesta circular. 

 
Os eventos promovidos pela SIPLE têm entre seus objetivos propiciar a 
interação entre professores, pesquisadores e estudantes da área de PLE/PL2 
com vistas à promoção do ensino, da pesquisa e do intercâmbio da produção 
científica.  
 

Para o evento de 2019, o tema, Convergência de águas e encontro de pluralidades em 

português, foi motivado pela emergente ampliação de demandas para a aprendizagem da 

língua portuguesa. Essas demandas geram a necessidade de concentrarmos esforços para 

incrementar a formação de professores, redimensionar as abordagens de materiais didáticos, 

dentre outros aspectos fundamentais na sala de aula de PLE/PL2.  

 

O XII CONSIPLE será realizado na região Norte do Brasil, no estado do Amazonas, entre os 

dias 25 a 27/09/2019. A escolha do local foi decisão dos associados SIPLE, em Assembleia 

realizada em setembro de 2018 por ocasião do Simpósio SIPLE 2018, realizado em Natal – Rio 

Grande do Norte, Brasil. 

 

 

O evento será sediado pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus, local 

este que foi entendido como estratégico para receber o evento internacional da SIPLE, uma 

vez que, geograficamente, tem potencial para acolher colegas de outros países. É a primeira 

vez que a SIPLE viaja para a vasta região multilíngue e pluricultural do Norte do Brasil, levando 

um grande evento e apoiando a institucionalização do PLE/PL2, seja no ensino superior 

(cursos de graduação e pós-graduação), seja na Educação Básica.   



 
 

 
 

  

Dentre os aspectos que terão destaque no XII CONSIPLE estarão o ensino de português em 

contextos multiculturais e plurais, enriquecidos pela presença de estrangeiros de 

diferentes nacionalidades, imigrantes ou não, de comunidades indígenas e das 

comunidades de surdos.  

 

Público-alvo 

Constituem público-alvo do evento: profissionais autônomos, professores universitários, 

professores da Educação Básica e estudantes (graduação e pós-graduação) das áreas de 

PLE/PL2 em contextos diversos. 

 

Modalidades de participação 

1) Ouvinte – participação em todas as atividades do evento sem a apresentação de trabalhos. 

Aberta a todos os interessados. 

 

2) Minicurso – oficina prática, com duração de 1h 30min, sobre aspectos diversos da 

aquisição, do ensino, da aprendizagem, da produção de materiais didáticos, da avaliação e da 

formação de professores de PLE/PL2. Profissionais autônomos, Professores Universitários e 

Estudantes de pós-graduação.  

 

3) Comunicação – relato de pesquisa ou de experiência, com duração de 30 minutos (20 min. 

de apresentação e 10 min. para debate) , sobre aspectos diversos da aquisição, do ensino, da 

aprendizagem, da produção de materiais didáticos, da avaliação e da formação de professores 

de PLE/PL2, bem como sobre políticas linguísticas e políticas de internacionalização que visam 

à expansão e à promoção da língua portuguesa para a integração social.  Profissionais 

autônomos, Professores Universitários, Professores da Educação Básica e Estudantes de pós-

graduação da área de PLE/PL2. 

 

 

4) Pôster – apresentação de resultados de pesquisa, de práticas pedagógicas bem sucedidas, 

de elaboração de material didático dentre outros inúmeros aspectos do ensino, da 



 
 

 
 

aprendizagem, da avaliação e da formação de professores na área de PLE/PL2, bem como 

sobre políticas linguísticas e políticas de internacionalização que visam à expansão e à 

promoção da língua portuguesa para a integração social.  Os pôsteres ficarão em exposição 

durante todo o evento com um espaço destinado na programação para a interação dos autores 

com os participantes. Profissionais autônomos, Professores Universitários, Professores da 

Educação Básica, Estudantes de pós-graduação e Estudantes de graduação da área de 

PLE/PL2. 

 

Os interessados deverão enviar PROPOSTAS DE TRABALHO até o dia 30/04/2019 (prazo 

prorrogado até 12/05/2019) e devem seguir as orientações disponíveis em “Normas para 

envio de Resumos” desta circular.   

 

 

Após a avaliação das propostas, os resultados serão divulgados no site do evento 

(www.siple.org.br), com a emissão das CARTAS DE ACEITE até o dia 25/06/2019. Maiores 

informações serão divulgadas após a seleção dos trabalhos. 

 

 

Observações gerais: 

 

● Só poderão ser submetidas duas propostas de trabalho por autor, no máximo, 

individualmente ou em coautoria. 

● Cada trabalho poderá ter, no máximo, dois autores; 

● Não serão certificados os autores ou coautores ausentes nas apresentações nos dias 

do evento.  

  

http://www.siple.org.br/


 
 

 
 

Normas para envio dos Resumos 

 

O resumo deverá atender às seguintes orientações e ser incluído no formulário apenas pelo 

autor: 

 

● Conter título, autor(es), instituição de origem (apenas a sigla), e endereço eletrônico 

para contato. 

● Ter no mínimo 1.500 e no máximo 2.500 caracteres (com espaços). 

● Conter três palavras-chave, todas com a primeira letra em caixa alta e separadas por 

ponto. 

● Relativamente ao conteúdo, os resumos devem apresentar de forma clara: a área 

temática em que a proposta se insere (ver temas para cada modalidade de 

apresentação), justificativa, objetivo, metodologia (de pesquisa ou de ensino, se for o 

caso), resultados e contribuições do trabalho para promover a área de PLE/PL2, bem 

como o diálogo entre os participantes do evento.   

 
 
 
Os proponentes de trabalho (MINICURSO / COMUNICAÇÃO / PÔSTER) devem preencher o 
formulário em: 
https://tinyurl.com/CONSIPLE-apresentador-trabalho 
 
 
Para se inscrever como ouvinte, preencher o formulário em: 
https://tinyurl.com/CONSIPLE-ouvinte 
  

https://tinyurl.com/CONSIPLE-apresentador-trabalho
https://tinyurl.com/CONSIPLE-ouvinte


 
 

 
 

TABELA DE VALORES 
 

 
COM Apresentação de 

trabalho 

 
SEM Apresentação de trabalho 

Associado 
SIPLE, 

comunidade 
UFAM e 

parceiros** 

(até 31/07/2019) 

 

 
 

NÃO 
Associado 

 
(até 31/07/2019) 

 

Associado 
SIPLE e 

parceiros** 

(até o dia do 
evento) 

NÃO 
associado 

(até 31/07/2019) 

NÃO 
associado 

(01/08 até o dia 
do evento) 

Professores 
universitários 

e 
profissionais 

autônomos da 
área de PLE 

R$ 190,00 
U$ 50.00 

€ 44 
 

R$ 350,00 
U$ 95.00 

€ 80 

GRATUITO 
para 

associados 
com a 

anuidade de 
2019 em dia. 

R$ 160,00 
U$ 43.00 

€ 37 

R$ 190,00 
U$ 50.00 

€ 44 

Professores 
da Educação 

Básica*  

R$ 80,00 
U$ 22.00 

€ 19 
 

R$ 150,00 
U$ 40.00 

€ 35 

R$ 85,00 
U$ 23.00 

€ 20 

R$ 100,00  
U$ 27.00 

€ 23 

 
Estudantes de 

pós-
graduação 

R$ 110,00 
U$ 30 
€ 25 

R$ 200,00 
U$ 55.00 

€ 46 

R$ 100,00  
U$ 27.00 

€ 23 

R$ 120,00 
U$ 32.00 

€ 28 

 
Estudantes de 

graduação 

R$ 60,00 
U$ 16.00 

€ 14 
 

R$ 120,00 
U$ 32.00 

€ 28 

R$ 60,00 
U$ 16.00 

€ 14 

R$ 75,00 
U$ 20.00 

€ 17 

     * Com comprovação        ** AAPP, APP, APEDI, AOTP, APLEPES, APPLE-PE, AMPPLIE, AVELP 
  



 
 

 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
 

Diretoria da SIPLE 2017 - 2019 
 

Viviane Bagio Furtoso (UEL - Brasil) – Presidente 

Fabricio Müller (Casa do Brasil – Buenos Aires - Argentina) 

Christiane Moisés (UnB - DF - Brasil) 

Vanessa C. Araújo (UEL - Brasil) 

Paulo Feytor Pinto (CELGA-ILTEC / UCoimbra – Portugal) 

 
 
 

Comissão Local - UFAM 
 

Wagner Teixeira – Coordenador da Comissão Local  

Edith Santos Corrêa 

Luana Ferreira Rodrigues 

Maria Regina Marques Marinho 

Raynice Geraldine Pereira da Silva  

Sérley Pacheco Leite Barbosa 

Valéria Moisin de Araújo 

 
 

Obs.: Informações complementares como hotéis, transporte, programação, indicação de 
auditórios e salas, entre outros itens, serão disponibilizadas na página da SIPLE: 
www.siple.org.br  e nas próximas circulares do XII CONSIPLE. 
  

http://www.siple.org.br/


 
 

 
 

Comissão Científica 
 

Beatriz Miranda (IBRACO, Colômbia) 

Denis Leandro Francisco (Hankuk University of Foreign Studies, South Korea)  

Edleise Mendes (UFBA, Brasil) 

Edith Santos Corrêa (UFAM, Brasil)  

Fleide Daniel Santos de Albuquerque (UFRN, Brasil) 

Francisca Paula Soares Maia (UNILA, Brasil)   

Gilvan Müller de Oliveira (UFSC, Brasil) 

Giuliano Pereira de Oliveira Castro (UFG, Brasil)  

Gracieli da Silva Reis (Associação de Professores de PLE do Peru) 

Idalena Oliveira Chaves (UFV, Brasil)  

Joana Pimentel (University of Ottawa, Canada)  

Kaline Araújo Mendes de Souza (UNILAB, Brasil) 

Lia Varela (UNTREF, Argentina) 

Luis Gonçalves (AOTP - Princeton University, USA)  

Marílio Salgado Nogueira (UFRA, Brasil)  

Matilde Virginia Ricardi Scaramucci (Unicamp, Brasil)  

Paulo Feytor Pinto (CELGA-ILTEC / UCoimbra – Portugal)    

Rosane de Sá Amado (USP, Brasil)  

Teresa Moure (Cátedra UNESCO Políticas Linguísticas para o Multilinguismo na Galiza,  

Academia Galega)  

Wagner Barros Teixeira (UFAM, Brasil) 

 



 
 

 
 

Contatos 

 

siple.internacional@gmail.com 

 

www.siple.org.br 

 

SIPLE nas redes 

 

 

 

mailto:siple.internacional@gmail.com
http://www.siple.org.br/
https://www.facebook.com/Sociedade-Internacional-de-Portugu%C3%AAs-L%C3%ADngua-Estrangeira-434319156899162/
https://www.youtube.com/channel/UCjHXvnmMOgYY-nXDJQVAfXQ

