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II SEMINÁRIO DE EXPERIÊNCIAS DIDÁTICAS 
 

Currículo e Ensino de Língua Estrangeira: o espanhol nos espaços públicos 

 

CIRCULAR Nº. 01  

Rio de janeiro 06, julho de 2015. 
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
  
         A atual diretoria da Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro 
(APEERJ) promoverá, nos dias 29 e 30 de outubro de 2015, no Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) Unidade Maracanã, o II Seminário APEERJ 
de Experiências Didáticas (II SED). O tema do evento será Currículo e Ensino de Língua 
Estrangeira: o espanhol nos espaços públicos. 
    
     É um evento que se insere no processo de consolidação dos espaços que buscam 
valorizar o encontro de professores-pesquisadores que se dedicam à Língua Espanhola e às 
Literaturas Hispânicas aliadas ao ensino, assim como suas projeções em áreas como a cultura e a 
história. Todas essas reflexões encontram-se permeadas por discussões sobre a prática 
pedagógica e, ainda, propiciam um ambiente de intercâmbio de experiências, já que contará com 
a participação de alunos de graduação e professores de todos os níveis de ensino. 
 
 Este II SED APEERJ visa possibilitar um diálogo entre os saberes acadêmicos e os 
saberes da experiência, por meio da abertura de espaços de discussão em que a dissociação 
entre pesquisa e ensino não é possível. Busca-se, também, promover debates sobre políticas 
públicas relativas ao ensino da língua espanhola. 
  
 Estão previstas COMUNICAÇÕES ORAIS, em que graduandos e professores poderão 
apresentar seus trabalhos dentro da proposta temática do evento. Todas as sessões de 
comunicação terão um debatedor, cujo papel será o de estimular a  discussão após as 
apresentações 
 

Contaremos com OFICINAS, em que o grande objetivo será a preparação de uma 
proposta didática a partir de diferentes enfoques.  
 
 Também será realizada, durante o evento, a MOSTRA PIBID- Programa Institucional de 
Iniciação à Docência, em que serão apresentadas experiências bem sucedidas vinculadas a esse 
projeto em diferentes instituições de ensino. A mostra contará com mesa, centrada na discussão 
dos trabalhos coordenados especificamente pelas universidades do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ, UFRJ, UFF, UFRRJ) e também com comunicações orais, agrupadas em sessões 
específicas, que abarcarão trabalhos integrantes do PIBID no Rio de Janeiro e em outras regiões 
do país. 
 
 Os trabalhos serão publicados por meio de livro digital com ISBN, a fim de garantir a 
circulação das pesquisas produzidas no âmbito dos estudos hispânicos. 
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2. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

  

ATIVIDADE DURAÇÃO DESCRIÇÃO 

Sessões de 
comunicações 

20 minutos 

Proposta de trabalho composta por no máximo 3 autores, além 

dos orientadores dos trabalhos.  Cada trabalho poderá ser 

apresentado em até 15 minutos e os 5 minutos restantes serão 

destinados à discussão promovida pelo debatedor. Inserem-se 

também nesta modalidade os trabalhos da Mostra PIBID 

apresentados por alunos e supervisores. 

 

O prazo para envio das propostas de trabalhos e a divulgação das cartas de aceite seguirão o 
cronograma exposto no quadro a seguir:  
 

ETAPAS PERÍODO/DATA  

Submissão para envio das propostas 25 de agosto de 2015 

Divulgação das propostas aceitas 05 de setembro de 2015 

Data limite para apresentação do comprovante 
de pagamento via e-mail 

05 de setembro de 2015 

 

 O envio dos resumos das apresentações será feito através do formulário on-line no site do 
evento http://apeerj.wix.com/iised.  
 
 Os resumos deverão conter entre 200 e 300 palavras e apresentar as seguintes 
informações: 
a) título;  
b) autor(es) e instituição;  
c) e-mail;  
d) objetivos;  
e) pressupostos teórico-metodológicos;  
f) resultados,se houver;  
g) três a cinco palavras-chave. 
 

 Receberão certificados somente aqueles que apresentarem efetivamente seus trabalhos, 
conforme a programação do congresso com inscrição regularizada. 
 
 As línguas oficiais do II SED serão o português e o espanhol e a apresentação deverá ser 
feita na língua na qual o resumo foi escrito. 
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3. INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 

 

 Para inscrever-se no evento, é necessário acessar o site http://apeerj.wix.com/iised, 
preencher a ficha de inscrição, efetuar o pagamento através do Banco ITAÚ, Agência 6134 e C/C 
21423-5 em nome da Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro 
(APEERJ) - CNPJ 30.114.920/0001-00. 
 
 Após feito o depósito, enviar o comprovante de pagamento para o e-mail        
iisedapeerj@gmail.com. A inscrição somente será efetivada depois de confirmada pela comissão 
financeira a efetivação do pagamento. Não será aceito depósito em envelope bancário.  
  
 Todos os autores devem estar inscritos no evento. Cada autor poderá apresentar no 
máximo 2 trabalhos. Seguem os valores:  
 

COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
 Associados 

APEERJ* 
Associado demais 

APE's ** 
Não Associados  

APEERJ 

Professores R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 110,00 

Estudantes de Graduação R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 60,00 

OUVINTES 

 Associados 
APEERJ* 

Associado demais 
APE's** 

Não Associados  
APEERJ 

Professores Isento R$ 10,00 R$ 70,00 

Estudantes de Graduação Isento R$ 5,00 R$ 40,00 

 
* Para associar-se visite a página www.apeerj.org.br.  
 

** Os associados das demais APE's deverão enviar para o email do evento o comprovante de 
associação de 2015. 
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4. PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA  

  

29/10  
QUINTA-FEIRA 

30/10  
SEXTA-FEIRA 

8:00h  
CREDENCIAMENTO 

 
9:00h / 10:30h - MESA 1   

O espaço curricular da Língua Estrangeira 
 

BRUNCH 

 
11:00h / 12:20h  

Sessão de Comunicação I 
 

ALMOÇO 
 

14:00h / 16:30h MESA 2 
Mesa da MOSTRA /PIBID 

 
COFFEE 

 
17:00h / 18:20h  

Sessão de Comunicação II 
 

8:30h / 9:50h  
Sessão de Comunicação III 

 
10:00h / 12:00h  

OFICINAS 
 

ALMOÇO 

 
13:30h / 15:30h - MESA 3  

Diálogos sobre o ensino de espanhol em 
espaços públicos 

 
COFFEE 

 
16:00h / 17:30h - MESA 4 

Para onde vai o ensino de Língua de 
Estrangeira?  

 
17:30h  

Entrega de certificados de ouvintes 
 

 
 

6. COMISSÃO ORGANIZADORA  

 
André Cordeiro (INES/APEERJ) 

Andrea Moreira (SME-RJ/APEERJ) 
Antônio Ferreira (UFRJ/APEERJ) 

Charlene Cidrini Ferreira (CEFET-RJ) 
Claudia Estevam (CPII/APEERJ) 
Dayala Vargens(UFF/APEERJ) 

Fabio Sampaio (CEFET-RJ) 
 

José Ricardo Dordron de Pinho (CPII/APEERJ) 
Larissa Zannetti (UFF/APEERJ) 

Liliene Maria (Rede particular/APEERJ) 
Maria Cristina Giorgi (CEFET-RJ) 
Rosane Paiva (FAETEC/APEERJ) 

Telma Almeida (FAETEC /SME- Angra/APEERJ) 
Valdiney Lobo (COLUNI/APEERJ) 

 

5. COORDENAÇÃO GERAL  

 

 

 

Profo. Dr. Renato Pazos Vazquez 
(CTUR-UFRRJ / APEERJ) 

 

Profa Me. Alice Moraes Rego de Souza 
(CEFET-RJ / APEERJ)

 

      


