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PRIMEIRA CIRCULAR  

 

III Escola Verão-Inverno PELSE 

 III Escuela Verano-Invierno PELSE 

Universidade Federal de Santa Maria 

18 a 22 junho de 2018 

 

Apresentação: 

Os desafios das instituições de ensino superior e sobretudo das áreas das línguas 

estrangeiras têm sido, no contexto atual, desenvolver estratégias que amplie as redes de 

conhecimento e produção científica que as coloquem em circuito internacional. A 

internacionalização das instituições é uma demanda atual das universidades nacionais 

assim como as de outros países que integram a AUGM. Por outro lado, pertencer a essa 

associação exige fortalecer as relações de integração. Neste contexto, soma-se a 

necessidade de uso das tecnologias para o ensino e a pesquisa, ampliando a capacidade 

das instituições de agilizar os processos de ensino e aprendizagem de línguas segundas e 

estrangeiras. A terceira edição da Escola Verão Inverno - EVI, deste modo, busca destacar 

a importância das línguas no âmbito acadêmico seja na qualificação dos profissionais, 

seja na produção e divulgação científica. 

A III Escola de Verão-Inverno PELSE ainda tem por objetivo se constituir em um 

espaço de valorização das línguas portuguesa e espanhola como línguas da integração 

regional assim como de fomento dessas línguas como línguas de cultura e de ciência. Visa 

fortalecer a educação plurilíngue nos sistemas escolares para que de fato se tenha uma 

educação mais democrática e inclusiva.  

Deste modo, propõe-se para III Escola Inverno -Verão PELSE se configura como 

um evento internacional com a seguinte temática: Internacionalização, Integração e 

Tecnologias.  
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Objetivos: realizar a terceira edição da Escola PELSE na Universidade Federal de Santa 

Maria promovendo uma ação de formação que amplie e fortaleça conhecimentos na área 

de ensino de Espanhol e Português como Línguas Segundas e Estrangeiras, valorizando 

seu papel nos processos de internacionalização e de integração através da construção de 

redes acadêmicas e, deste modo, atender aos objetivos propostos pelo programa Escolas 

Verão-Inverno da AUGM. 

Local: Universidade Federal Santa Maria 

Organização: Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 

                        Universidad de la República - UDELAR 

Inscrições: maio de 2018 

Informações: escoladeveraoinverno@gmail.com 

Vagas: 80 vagas 

Certificação:  

- Será fornecido certificado de participação na escola para aqueles que cumprirem um 

mínimo de 8 horas nos cursos oferecidos, mais avaliação de um trabalho a critério do 

participante (enviado por e-mail com prazo de 40 dias para entrega – 1º de agosto de 

2018) 

- Será fornecido certificado de participação àqueles que assistam parcialmente aos 

cursos oferecidos. 

 

Professores Cursos: 

Florencia Miranda – UNR 

Gilvan Muller de Oliveira – UFSC 

José Manuel Olivar – UNI Playa Ancha 

Maria Teresa Celada – USP 

Mariela Starc - UNSUR 

Richard Matías Brunel – UNC 

Silva Patrícia Costa – UNICUYO 
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Taís Martins - UFSM 

Tânia Moreira – UFSM 

Tatiana Keller – UFSM 

Vanessa Ribas Fialho - UFSM 

 

Comissão Organizadora: 

Eliana Rosa Sturza – UFSM 

Laura Masello – UDELAR 

Fabián Mónaco – UNL 

Vanessa Ribas Fialho – UFSM 

Tânia Moreira – UFSM 

Kelly Cristina Granzotto Werner – Colégio Politécnico -UFSM 

Luciana Vargas Ronsani – IFSC – Canoinhas 

Felipe Echevarria – Doutorando PPGLETRAS/UFSM 

Rejane Fiepke – Mestranda PPGLETRAS/UFSM 

 

 

 

 


