
 

  
 

 

 
 

Simpósio SIPLE 2017 
 

PLE/L2: CONTEXTOS, USOS E PRÁTICAS DE ENSINO 
 

30 e 31 de outubro de 2017, Faculdade de Letras - ULisboa, Portugal  
 
 

PRIMEIRA CIRCULAR 
 
Apresentação 
 
Mantendo a tradição, a Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE) anuncia 
seu evento anual, o Simpósio SIPLE 2017, que está sendo planejado e organizado em parceria 
com a Associação de Professores de Português (APP) e o Programa em Português Língua 
Estrangeira/ Língua Segunda da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (PPLE/L2-
FLUL). 
   
O tema eleito este ano, considerando consulta feita pela SIPLE aos associados e ao Conselho 
Consultivo, reflete uma demanda emergente de contextos específicos de aprendizagem de 
PLE/L2, a partir dos quais os usos da língua portuguesa precisam orientar práticas de ensino em 
sala de aula, seja ela presencial, ou a distância. A necessidade de uso da língua portuguesa por 
diversas comunidades linguísticas e, consequentemente, com diversos fins, tem desafiado 
professores e investigadores na atualidade. Cada vez mais as salas de aula de PLE/L2 têm sido 
espaços onde culturas e ideologias coexistem e são interpretadas e representadas na interação 
em português.  
 
Sendo realizado este ano na Europa, o Simpósio SIPLE 2017 almeja congregar professores e 
investigadores de diferentes continentes que, com certeza, contribuirão para avançarmos na 
produção de conhecimento na área de PLE/L2, partindo dos usos, para os contextos de 
aprendizagem e para as práticas de ensino. As contribuições dos conferencistas e comunicadores 
devem considerar o Português para grupos linguísticos específicos, como falantes de línguas 
próximas, falantes de línguas distantes, comunidades indígenas, falantes de línguas gestuais/de 
sinais, bem como aqueles contextos onde o Português tem sido aprendido e ensinado como 
Língua de Herança e como Língua de Acolhimento (imigrantes e refugiados). Além disso, serão 
muito bem aceitos trabalhos que considerem o Português nos PALOP e em Timor-Leste. 
Contextos multiculturais têm caracterizado a sala de aula de PLE/L2 em muitos 
países/continentes, cujas práticas podem ser compartilhadas e discutidas neste evento. 
 
Considerando também o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação na promoção da 
educação linguística, o ambiente virtual também oferece contribuições para avançarmos na 
discussão sobre usos, contextos de aprendizagem e práticas de ensino e de avaliação na área de 
PLE/L2.   
 

 

Objetivos 

O Simpósio SIPLE 2017 tem entre seus objetivos propiciar a interação entre professores, 
investigadores e estudantes de Letras e áreas afins, promovendo o encontro e a aproximação de 
ideias e práticas que são desenvolvidas na área de PLE/L2, em diferentes contextos e em 
diferentes partes do mundo. Além disso, este evento visa a contribuir para promover, projetar e 



 

  
 

 

difundir a língua portuguesa, na perspectiva de uma língua pluricêntrica e diversa culturalmente. 
Nessa dimensão, estarão em foco os diversos contextos em que o português é língua de uso, de 
aprendizagem e de ensino como LE/L2.  

 
Temas do Simpósio 

 
Os debates serão agrupados em torno de temas que contemplem aspectos de usos, 
aprendizagem, avaliação, ensino, material didático e formação de professores relativos aos 
diversos contextos já explicitados na apresentação desta circular, seja considerando os grupos 
linguísticos, seja considerando os fins de uso da língua portuguesa. Serão priorizados trabalhos 
das áreas da Linguística, Linguística Aplicada / Didática de Línguas, Literatura, Cultura, Educação 
e outras que ofereçam contribuições referentes à temática maior do evento.  
 
Resultados esperados 

 
O evento projetará a discussão de políticas, ideias e perspectivas para os diversos contextos 
emergentes na área de PLE/PL2, considerando a complexidade dos espaços multilíngues globais, 
e também para a promoção, a projeção e a difusão do português e seu ensino, em uma 
perspectiva multilateral e internacionalizada. Finalmente, também almejamos a divulgação de 
ideias e projetos entre gestores, professores, investigadores e estudantes de diferentes partes do 
mundo e que atuam ou se interessam pela área de PLE/PL2.  
 
Público-alvo 
 
Constituem público-alvo do evento: profissionais, professores, investigadores e estudantes de 
pós-graduação da área de PLE/L2 em contextos diversos, considerando as especificidades dos 
diferentes continentes.  
 
Modalidades de participação 

 
Os interessados poderão apresentar propostas de trabalhos até o dia 16 de junho de 2017, para 
as seguintes modalidades:  
 
1) Participação como ouvinte – participação em todas as atividades do evento, sem a 
apresentação de trabalhos. Aberta a todos os interessados. 
 
2) Apresentação de comunicação individual – relato de pesquisas ou de experiências sobre 
aspectos diversos da aquisição, do ensino, da aprendizagem, da avaliação e da formação de 
professores de PLE/L2. Estudantes de pós-graduação, investigadores, professores e profissionais 
da área.  
 
3) Apresentação de sessão de comunicação coordenada - relato de pesquisas sobre aspectos 
diversos da aquisição, do ensino, da aprendizagem, da avaliação e da formação de professores 
de português LE/L2, reunidas por afinidade temática. Deve ser coordenada por doutor (apenas 1 
coordenador), com a participação de outros doutores, profissionais da área, mestres e/ou 
doutorandos. A inscrição da sessão coordenada deve apresentar uma sinopse geral e o resumo 
dos trabalhos a serem expostos, no máximo de quatro.  
 
 
 
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 31 de julho de 2017. Maiores 
informações serão divulgadas após a seleção dos trabalhos. 

 
Observações gerais: 

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

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


 

  
 

 

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.  
 

Normas para envio dos Resumos 

Cada resumo deverá ser submetido via página da SIPLE e deve atender às seguintes orientações: 
 

● Conter título, autor(es), instituição de origem e endereço eletrônico para contato; 
● Ser digitado em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples; 
● Ter no mínimo 250 palavras e no máximo 400 palavras. 
● Relativamente ao conteúdo, os resumos devem apresentar de forma clara: a área de 

investigação em que se inserem, objetivo(s), justificativa, metodologia, base teórica e 

resultados (preliminares). 

 
CHAMADA DE TRABALHOS E INSCRIÇÕES 

 
Os proponentes devem acessar a página da SIPLE e preencher a ficha de inscrição online, no 
site: www.siple.org.br.  
 
Submissão de trabalhos: de 30 de abril até 16 de junho de 2017, via Internet.  
Divulgação dos resultados: até 31 de julho de 2017.  
Inscrições com apresentação de trabalho: até 15 de setembro de 2017. 
Inscrições sem apresentação de trabalho: até 15 de outubro de 2017. 

 
TABELA DE VALORES  

 

 Ouvinte 
Associado 

SIPLE, APP e 
demais 

parceiros da 
SIPLE 

(até 15 de 
setembro) 

Ouvinte 
Não associado 
SIPLE, APP e 

demais 
parceiros da 

SIPLE 
(até 15 de 
setembro) 

Apresentação 
de trabalho 
Associado 

SIPLE, APP e 
demais 

parceiros da 
SIPLE 

(até 15 de 
setembro) 

 

Apresentação 
de trabalho 

Não associado 
(até 15 de 
setembro) 

Ouvinte 
Associado 

SIPLE, APP e 
demais 

parceiros da 
SIPLE 

(até 15 de 
setembro) 

Professores, 
investigadores 
e profissionais 

da área 

20€ 
 

R$70,00 

 

30€ 
 

R$100,00 

50€ 
 

R$175,00 

70€ 
 

R$245,00 

40€ 
 

R$140,00 

Estudantes de 
pós-graduação 

15€ 
 

R$50,00 

 

25€ 
 

R$80,00 

 

35€ 
 

R$120,00 

50€ 
 

R$175,00 

30€ 
 

R$100,00 

Estudantes de 
graduação 

10€ 
 

R$35,00 

15€ 
 

R$50,00 

 
------- 

 
------- 

20€ 
 

R$70,00 

 
Obs.: Informações complementares referentes a hotel, transporte, atualização do programa, 
indicação de auditórios e salas, entre outros itens, serão disponibilizadas na página da SIPLE: 
www.siple.org.br e pelas próximas circulares do Simpósio SIPLE 2017. 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

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


 

  
 

 

 
Viviane Bagio Furtoso (UEL - Brasil) 

Fabricio Müller (Casa do Brasil – Buenos Aires - Argentina) 
Natália Tosatti (Cefet - MG - Brasil) 

Michael J. Ferreira (Georgetown University – Estados Unidos) 
Vanessa C. Araújo (UEL - Brasil) 

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

COMISSÃO ORGANIZADORA LOCAL 
 

Catarina Gaspar (Letras/ULisboa e CEC/ULIsboa) 
Margarita Correia (Letras/ULisboa e CELGA-ILTEC/U. de Coimbra) 

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

 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA  
 

Amália de Melo Lopes (Uni-CV / FCSHA – Cabo Verde)   

Ana Lucio Lico (ABRACE – Estados Unidos)   

Ana Mineiro (Universidade Católica Portuguesa – Portugal)  

Cristina Flores (Universidade do Minho – Portugal) 

Edleise Mendes (UFBA – Brasil)  

Laura Masello (UdelaR – Uruguai) 

Lucia Maria de Assunção Barbosa (UnB – Brasil)  

Maria José Grosso (Universidade de Macau – China) 

Pedro Barros (…..- Portugal) 

 

 
Parceiros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações: 
 

www.siple.org.br / siple.internacional@gmail.com 

http://www.siple.org.br/
mailto:siple.internacional@gmail.com

