2ª CIRCULAR
Os(As) professores(as) de Linguagens do Colégio Politécnico da UFSM,
do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e do Instituto Federal Farroupilha
reforçam e ampliam o convite feito a professores e professoras de linguagens
e/ou interessados(as) 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.
Cumpre relembrar que este 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 a diversificação das práticas de
ensino, pesquisa e extensão nessa área.
Além disso, é importante ressaltar que esta é uma proposta de encontro
virtual lançada por professores(as) e voltada a professores(as), isto é, trata-se
de uma oportunidade de colocar em contato e diálogo aqueles(as) que
conhecem, de fato, o contexto de ensino da EPT e os desafios próprios de sua
área de atuação e realidade institucional. O propósito maior deste evento é dar
voz e protagonismo aos(às) professores(as) e, consequentemente, promover a
produção e a troca de conhecimentos entre esses profissionais. Esperamos,
com isso, possibilitar e estimular a constituição de parcerias colaborativas,
interdisciplinares e interinstitucionais, visto que, após o evento, as práticas
desenvolvidas e apresentadas podem, por exemplo, ser (re)construídas e
adaptadas às particularidades de outras instituições da rede EPT.
Página oficial do evento:
https://padlet.com/eventolinguagensept/uytfrcnrjl4um4wk
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

Os templates para inscrições em Simpósios e Comunicações Orais
encontram-se na página oficial do evento.
Mesas, simpósios e comunicações orais
As mesas de abertura e de encerramento, bem como os simpósios e as
comunicações orais serão realizados de modo síncrono, pelo Google Meet. Em
caso de o número de participantes inscritos exceder a capacidade desta
plataforma, a transmissão do evento será realizada ao vivo pelo YouTube, no
canal do Colégio Politécnico da UFSM.
Programação prévia:

22 de julho - Manhã
8h – Abertura do Encontro
8h45 - Momento cultural com Adriano
de Souza e Álvaro Mendes
9h – 12h Roda de Conversa:
Linguagens na EPT – Estado da Arte
Língua Portuguesa: Ana Cláudia
Pereira de Almeida (IFRS – Rio Grande)
Língua Espanhola: Juciane Ferigolo
(IFSC – São Miguel do Oeste)
Língua Inglesa: Janete Arnt (IFFar –
São Vicente do Sul)
Literatura: Janaína da Silva Sá (IFFar Júlio de Castilhos)
Arte: Carla Giane Fonseca do Amaral
(IFSul – Sapucaia do Sul)
Educação Física: Anderson Fetter
(IFFar – Jaguari)
Libras: Lucinara Bastiani Correa (IFFar
- Júlio de Castilhos)
22 de julho - Tarde
14h às 15h30 – Simpósios e/ou
comunicações

23 de julho - Manhã
8h às 10h – Simpósios ou
comunicações

16h às 18h – Simpósios e/ou
comunicações

16h – Roda de Conversa:
Políticas Públicas da área de
Linguagens da EPT

10h30 às 12h – Simpósios ou
comunicações

23 de julho - Tarde
14h às 15h30 – Simpósios e/ou
comunicações

Cláudia Letícia de Castro do Amaral
(Politécnico – UFSM)
Renato Xavier Coutinho (IFFar)
17h30 – Encerramento do Encontro:
Balanço geral e encaminhamentos
futuros
Lucas Martins Flores (IFFar – Jaguari)

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/ou 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 na página oficial 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 na página oficial 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

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

Comissão Organizadora:
Cândida Martins Pinto (Politécnico/UFSM) - Coordenação Geral
Raquel Bevilaqua (Ctism/UFSM)
Fabiana Veloso de Melo Dametto (Ctism/UFSM)
Guilherme Barbat Barros (Acadêmico de Letras – UFSM)
Carla Callegaro Corrêa Kader (IFFar – São Vicente do Sul)
Janaína da Silva Sá (IFFar – Júlio de Castilhos)
Janete Teresinha Arnt (IFFar – São Vicente do Sul)
Lucas Martins Flores (IFFar – Jaguari)
Comissão de avaliação dos trabalhos:
Anderson Fetter (IFFar – Jaguari)
Cláudia Letícia de Castro do Amaral (Politécnico/UFSM)
Gabriela Brum de Deus (IFFar - São Vicente do Sul)
Gisele Jacques Holzschuh (Ctism/UFSM)
Kelly Cristini Granzotto Werner (Politécnico/UFSM)
Letícia Mossate Jobim (IFFar – São Vicente do Sul)
Márcia Just do Nascimento (Politécnico/UFSM)
Márcia Lenir Gerhardt (Politécnico/UFSM)
Michele Morais Lopes (IFFar)
Milene Vania Kloss (Ctism/UFSM)
Nathalia Rodrigues Catto Predebon (IFFar - Alegrete)
Saigon Quevedo (Ctism/UFSM)

