
 
 

Realização:  

TERCEIRA CIRCULAR 
 
A data do XII CONSIPLE se aproxima e estamos preparando tudo com muito cuidado e carinho 
para receber os convidados, os apresentadores de trabalhos e os participantes de modo geral.  
 
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.  

 
Os convidados estarão presentes em três mesas plenárias e uma conferência de 
encerramento. 

 
As propostas de trabalho estão estimulantes e temos certeza de que o evento em muito contribuirá 
para a interlocução e intercâmbio de ideias, reflexões e parcerias. Serão apresentados:  
 

a) minicursos, que consistem em oficinas práticas, com duração de 1h 30min;  
 

b) comunicações, que consistem em relatos de pesquisa ou de experiência, com duração 
de 30 minutos (20 min. de apresentação e 10 min. para debate);  

 
c) pôsteres, que consistem em resultados de pesquisa, de práticas pedagógicas bem-

sucedidas e de elaboração de material didático.Os pôsteres ficarão em exposição 
durante todo o evento com um espaço destinado na programação para a interação dos 
autores com os participantes.  

 
Agora que todos os autores de trabalhos já efetivaram suas inscrições no evento, a comissão 
organizadora vai preparar o ensalamento e divulgar o Caderno de Resumos.  
 
A divulgação do ensalamento está prevista para 20/08/2019.  
 
Confiram a programação preliminar e vejam que ainda teremos lançamento e sorteio de livros, 
uma linda apresentação cultural e um delicioso coquetel.  
 



 
 

Realização:  

•Wagner	Barros	Teixeira	-	Diretor	da	
Faculdade	de	Letras	da	UFAM	/	
Coordenador	da	Comissão	Local	do	XII	
CONSIPLE	
•Leda	Duwe	Leão	Brasil	-	Assessora	de	
Relações	Internacionais	da	UFAM	
•Sylvio	Mário	Puga	Ferreira	-	Reitor	da	
UFAM	
•	Pedro	Henrique	de	Sousa	Zacarias	–
Diplomata/Divisão	de	Temas	Educacionais	
e	Língua	Portuguesa	(DELP)	/	MRE	
•	Raphael	Barros	Callou	–	Diretor	do	
Escritório	da	Organização	dos	Estados	
Ibero-Americanos	no	Brasil		
•Viviane	Bagio	Furtoso	-	Presidente	da	
SIPLE	/	Vice-Presidente	do	IsF-Português	
	

	

Ensino	de	Português	em	contextos	
multilíngues	e	multiculturais:	migrações	
e	diásporas	
Mediador:	Wagner	Barros	Teixeira	
	
•Ana	Raquel	Monteiro	Matias	-	Instituto	
Universitário	de	Lisboa/	Portugal	(a	
confirmar)		
	
•	Beatriz	Miranda	Cortês	-	Ibraco-Bogotá	/	
Colômbia	
	
•	Leandro	Rodrigues	Alves	Diniz	–	
Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	/	
Brasil	

Formação	de	professores	
para	a	diversidade:	
comunidades	de	aprendizes	
de	PL2,	PL2S	e	PLE	
Mediadora:	Viviane	Bagio	
Furtoso	
	
•	Raynice	Geraldine	Pereira	
da	Silva	–	Universidade	
Federal	do	Amazonas	/	Brasil	
	
•Nanci	Araújo	Bento	–	
Universidade	Federal	da	
Bahia	/	Brasil	
	
•	Denise	Abreu	e	Lima	–	
Idiomas	sem	Fronteiras	/		
Universidade	Federal	de	São	
Carlos		/	Brasil		

Gestão	de	línguas	e	políticas	
linguísticas	para	o	PLE/PL2	
como	língua	regional,	global	e	
pluricêntrica:	iniciativas,	
desafios	e	prospecções	
Mediador:	Fabricio	Müller	
	
•Lía	Varela	–	Universidad	
Nacional	de	Tres	de	Febrero	/	
Argentina	
	
•	Rosângela	Morello	–	Instituto	
de	Investigação	e	
Desenvolvimento	em	Política	
Linguística	/	Brasil 	
	
•	Paulo	Feytor	Pinto	–	SIPLE	-	
Universidade	de	Coimbra	/	
Portugal	

Viajando	em	casa:	a	
interculturalidade	no	PL2E	
como	elemento	de	
aproximação	entre	estudantes	
brasileiros	e	internacionais	
em	nossos	campi
	
•	Rosa	Marina	de	Brito	Meyer	–	
Pontifícia	Universidade	Católica	
do	Rio	de	Janeiro		/	Brasil	



 
 

Realização:  

	
As inscrições para os participantes como ouvintes estão abertas até o primeiro dia do evento. 
 
Para se inscrever como ouvinte, o participante deve preencher o formulário disponível em: 
https://tinyurl.com/CONSIPLE-ouvinte 

Também acessível pelo QRC   Þ 

 

 
TABELA DE VALORES 

 
 Associado SIPLE e 

parceiros** 
(até o dia do evento) 

NÃO 
associado 

(01/08 até o dia do evento) 

Professores universitários e profissionais 
autônomos da área de PLE 

GRATUITO para associados 
com a anuidade de  

2019 em dia. 

R$ 190,00 
U$ 50.00 

€ 44 

Professores da Educação 
Básica*  

R$ 100,00  
U$ 27.00 

€ 23 
 

Estudantes de pós-graduação 
R$ 120,00 
U$ 32.00 

€ 28 
 

Estudantes de graduação 
R$ 75,00 
U$ 20.00 

€ 17 
* Com comprovação         
** AAPP, APP, APEDI, AOTP, APLEPES, APPLE-PE, AMPPLIE, AVELP, APLE-RJ 
 
 
Efetue o pagamento através de depósito / TED / DOC 
bancário. 

  

Caso tenha interesse em se associar ou ainda não 
pagou sua anuidade, seguem os valores: 

ANUIDADE  
(associados com anuidade paga em 2018):  

R$ 180,00 
U$ 55.00 

€ 50 
 

FILIAÇÃO (novo associado) 
R$ 150,00 
U$ 45.00 

€ 40 
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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 

 
 

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 / Academia Galega, Galiza)  

Wagner Barros Teixeira (UFAM, Brasil) 
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A P O I O: 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Contatos  
siple.internacional@gmail.com 

www.siple.org.br 

 


