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1ª Circular 
 

V CLAFPL 
 

V Congresso Latino-Americano de Formação de Profess ores de Línguas 
 
 
 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) e o grupo de pesquisa em Formação de 
Professores do GT de Linguística Aplicada da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Letras e Linguística (ANPOLL) têm a satisfação de anunciar a 
realização do V CLAFPL – V Congresso Latino - Americano de Formaç ão de 
Professores de Línguas , a ser realizado na Universidade Federal de Goiás, em 
Goiânia, Goiás, Brasil, no período de 21 a 23 de outubro de 2014, e que terá por 
tema: 
 

CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS DE PROFESSORES DE LÍNGUAS  
 
 

O evento será constituído por conferências, mesas-redondas, simpósios, sessões de 
comunicações coordenadas e sessões de pôsteres, que contarão com nomes 
representativos da área de formação de professores do Brasil e do exterior.  
 
 
Propostas para simpósios, comunicações coordenadas e sessões de pôsteres, abordando 
questões referentes à formação de professores, serão organizadas dentro dos seguintes 
temas:  
 

1. Letramentos e formação de professores de línguas  

2. Identidades de professores de línguas  

3. Políticas linguísticas e sua interface com a formação de professores de línguas  

4. Educação linguística do professor de línguas  

5. Questões curriculares das licenciaturas em Letras  

6. Tecnologias digitais /EAD na formação do professor de línguas  

7. Parcerias universidade-escola na formação do professor de línguas (por ex. 

estágio, PIBIC, PIBID e projetos de extensão)  

8. Avaliação educacional e formação de professores de línguas  

9. Questões de ética, cidadania e inclusão na formação docente  

10. Cognições e emoções de professores de línguas  

 
 
As propostas, dentro dos tópicos acima delineados, deverão ser submetidas nas seguintes 
modalidades previstas: 
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 Duração  
 

Descrição  

 
Simpósios 
 

 
2 horas 

Apresentação e discussão de trabalhos de professores ou 
pesquisadores doutores, propostos por um coordenador que se 
responsabilizará por selecionar e encaminhar à Comissão 
Organizadora três trabalhos de, pelo menos, duas instituições 
diferentes. Cada simpósio terá a duração de 2 horas, sendo 30 
minutos para cada apresentação e 30 minutos para o debate ou 
discussão geral.  

Sessões de 
comunicações 
coordenadas  

 
90 minutos 

Apresentação e discussão de três trabalhos de professores ou 
pesquisadores que podem ser da mesma instituição, grupo de 
pesquisa, projeto coletivo, etc., e que desejem, por exemplo, 
apresentar resultados de um mesmo projeto, sob diferentes ângulos. 
As comunicações serão propostas por um coordenador, professor ou 
pesquisador doutor, que se responsabilizará por selecionar e 
encaminhar à Comissão Organizadora três trabalhos. Cada sessão 
terá a duração de 90 minutos, sendo 20 minutos para cada 
apresentação e 30 minutos para o debate ou discussão geral.  

Sessões de 
pôsteres  

 
60 minutos 

Apresentação e visita aos pôsteres de professores, alunos, 
formadores, futuros professores, pesquisadores e/ou participantes de 
pesquisa. 

 
Cada participante poderá apresentar até dois trabalhos. 
 
O prazo para envio das propostas para as modalidades acima descritas e a divulgação das 
cartas de aceite seguirá o cronograma a seguir: 
 

Etapa Período/Data 
Submissão de propostas para simpósios De 18/12/2013 a 31/01/2014 
Divulgação dos simpósios aprovados 24/02/2014 
Submissão de trabalho em simpósios De 25/02/2014 a 24/03/2014 
Divulgação das comunicações aprovadas aos 
simpósios 

15/04/2014 

Inscrições de pôster De 15/03/2014 a 15/04/2014 
Submissão de propostas de comunicações 
coordenadas 

De 16/04/2014 a 05/05/2014 

Divulgação dos pôsteres aprovados 30/05/2014 
Divulgação das comunicações coordenadas 
aprovadas 

30/05/2014 

Início do período para gerar boleto e efetivar 
inscrição 

16/06/2014 

Último dia para pagamento do boleto 20/09/2014 
 
 
A seleção das propostas de simpósios, comunicações coordenadas e pôsteres será feita 
pela Comissão Científica do V CLAFPL. A seleção dos trabalhos para os simpósios será 
feita pelo proponente responsável de cada simpósio. 
 
O envio dos resumos das apresentações será feito através da página do evento. 
 
Os resumos deverão: 

a) conter título, autor(es) e instituição; 
b) ter no máximo 200 palavras. 
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As línguas oficiais do evento serão o português, o espanhol e o inglês, e a apresentação 
deverá ser feita na língua na qual o resumo foi escrito.  
 
 
Inscrições e pagamento: 
 
1) No caso de participantes residentes no Brasil: 

Para efetivar a inscrição é necessário o preenchimento dos dados e gerar o boleto para 
pagamento. A inscrição somente será efetivada mediante o pagamento , conforme a tabela 
a seguir:  
 
 Pagamento até:  
 20/07/2014 20/08/2014 20/09/2014 
Professores e pesquisadores de instituição de 
ensino superior, com apresentação de trabalho 

R$ 180,00 R$ 220,00 R$ 250,00 

Alunos de pós -graduação, com apresentação de 
trabalho 

R$ 130,00 R$ 150,00 R$ 180,00 

Alunos de graduação e professores da Educação 
Básica, com apresentação de pôster 

R$ 110,00 R$ 140,00 R$ 160,00 

Professores e pesquisadores de instituição de 
ensino superior, sem apresentação de trabalho 

R$ 90,00 R$ 120,00 R$ 140,00 

Alunos de pós -graduação, sem apresentação de 
trabalho 

R$ 70,00 R$ 100,00 R$ 120,00 

Alunos de graduação e professores da Educação 
Básica, sem apresentação de pôster 

R$ 50,00 R$ 80,00 R$ 100,00 

 
 
2. No caso de participantes residentes no exterior: 
Haverá um formulário específico para realização da inscrição, no qual o participante 
confirmará sua modalidade de participação no evento. O pagamento da inscrição deverá ser 
realizado quando esses participantes chegarem ao congresso e o valor a ser pago 
obedecerá o calendário acima, sendo que a data-base corresponderá a data de envio do 
formulário de confirmação da inscrição. 
 
 
 
Maiores informações: vclafpl@gmail.com 
 
COMISSÃO NACIONAL 
PRESIDENTE: Maximina Maria Freire (PUC-SP) 
Ana Maria Ferreira Barcelos (UFV) 
Ângela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa (PUC-SP) 
Aparecida de Jesus Ferreira (UEPG) 
Fernanda Coelho Liberali (PUC-SP)  
João Antônio Telles (UNESP) 
Inês Kayon de Miller (PUC-Rio) 
Kleber Aparecido da Silva (UnB) 
Maria Cecilia Camargo Magalhaes (PUC-SP) 
Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira (UFG)  
Maria Helena Vieira Abrahão (UNESP) 
Renilson José Menegassi (UEM) 
Rosinda de Castro Guerra Ramos (PUC-SP) 
Tânia Regina de Souza Romero (UFLA) 
 
 
COMITÊ CIENTÍFICO 
Ângela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa (PUC-SP) 
Carla Lynn Reichmann (UFPB) 
Deise Prina Dutra (UFMG) 
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Fernanda Coelho Liberali (PUC-SP) 
Inês Kayon de Miller (PUC-Rio) 
João Antônio Telles (UNESP) 
Kleber Aparecido da Silva (UnB) 
Maria Antonieta Alba Celani (PUC-SP) 
Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira (UFG) 
Rosinda de Castro Guerra Ramos (PUC-SP) 
Tânia Regina de Souza Romero (UFLA) 
Telma Nunes Gimenez (UEL) 
 
COMISSÃO LOCAL 
PRESIDENTE: Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira (UFG) 
Alexandra Almeida de Oliveira (UFG) 
Carla Janaína Figueredo (UFG) 
Elena Ortiz Preuss (UFG) 
Eliane Carolina de Oliveira (UFG) 
Francisco José Quaresma de Figueiredo (UFG) 
Margarida Rosa Álvares (UFG) 
Rosane Rocha Pessoa (UFG) 
Tânia Ferreira Rezende (UFG) 
 
REPRESENTANTES DISCENTES 
Pedro Henrique de Faria 
Denise Freire Ventura 


