1ª CIRCULAR

Os professores de Linguagens do Colégio Politécnico da UFSM, do
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e do Instituto Federal Farroupilha
convidam os professores de linguagens e/ou interessados a participar do III
Encontro de Professores de Linguagens da Educação Profissional e
Tecnológica (EPT), a ser realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2021, na
modalidade a distância e totalmente gratuito.
O evento acontece desde 2017 e reúne professores e professoras,
pesquisadores e pesquisadoras, estudantes e interessados nas questões que
envolvem o contexto de ensino de Linguagens na educação profissional e
tecnológica.
O Encontro tem por objetivo fomentar a constituição de uma rede de
construção e compartilhamento de experiências pedagógicas e de produção
de conhecimentos sobre Linguagens no âmbito da EPT, a fim de contribuir
para a qualificação e diversificação das práticas de ensino, pesquisa e
extensão nessa área.

Informações importantes:
1) O evento é totalmente gratuito e será realizado na modalidade a
distância.
2) O(A) participante poderá inscrever-se como Apresentador(a) em
Simpósio e/ou em Comunicação Oral e Ouvinte.
3) O trabalho em Simpósio poderá ter até três autorias; o trabalho em
Comunicação Oral poderá ter duas autorias.
4) Os Simpósios terão duração de até 20 minutos, e os textos submetidos
deverão conter de 5 a 8 páginas, incluindo referências. O template
pode ser conferido no link do evento.
5) As comunicações orais terão duração de até 10 minutos, e os textos
submetidos deverão conter até 1 página, com referências. O template
pode ser conferido no link do evento.

Datas importantes:
Período de inscrições com
apresentação de trabalho
(simpósios e comunicações
orais)
Período de análise dos
trabalhos e emissão dos
aceites pela Comissão
Científica do evento
Período de inscrições para
ouvintes
Datas de realização do
evento

de 10 de abril a 30 de junho

de 30 de junho a 10 de julho

de 10 de abril a 20 de julho
22 e 23 de julho

Inscrições:
1) Inscrições para Simpósios: https://forms.gle/q2zAURB8qjmQisYL8
2) Inscrições para Comunicações orais:
https://forms.gle/JGzSpbPmgs35HcMi6
3) Inscrições como ouvintes: https://forms.gle/KDutnAHRhGEdTzfo9
Em breve, a programação do evento será divulgada em nossa página
oficial, no link https://padlet.com/eventolinguagensept/uytfrcnrjl4um4wk.
Maiores informações do evento: evento.linguagens.ept@ufsm.br

Saudações,
Comissão organizadora do III Encontro de Professores de Linguagens da
Educação Profissional e Tecnológica

