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Santa Maria, 1º de agosto de 2019 

PRIMEIRA CIRCULAR – CHAMADA DE TRABALHOS 

Estarão abertas, de 15 de agosto a 15 de outubro, as inscrições de trabalhos para a IX Jornada de 
Elaboração de Materiais, Tecnologias e Aprendizagem de Línguas (JETAL), que acontecerá na sala 218 da 
Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2019. Trata-se de um 
evento que reúne grupos de pesquisa cadastrados no CNPq das universidades Federal de Pelotas, Federal 
de Santa Maria, Federal do Pampa e do IFRS Campus Rio Grande, voltados para o uso das TIC na 
aprendizagem de línguas.  
 

TEMA E ESTRUTURA DO EVENTO 

Neste ano, o tema da Jornada é BLENDED LEARNING E METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM. 
O evento terá início com uma palestra com o Prof. Dr. Mario Vásquez Astudillo, da Universidad Tecnológica 
de Chile, como pesquisador convidado, e contará, ainda, com rodas de conversa com a plateia, espaço para 
apresentações de até 10 professores/pesquisadores no formato Minha Pesquisa em 3 Minutos (MP3M), com 
pôster digital em template a ser disponibilizado pela organização do evento, e uma mesa final com os 
coordenadores dos projetos de pesquisa. Haverá, ainda, espaço para 32 apresentações orais de trabalhos 
apresentados em simpósios temáticos, selecionados pelo Comitê Científico do evento, entre os trabalhos 
enviados pelos coordenadores de grupos. Considerando o número limitado de inscrições de trabalhos, 
sugere-se a coautoria, com o máximo de 4 autores por trabalho. Cada proposta deve ser enviada por e-mail 
a um dos coordenadores dos grupos de pesquisa, listados abaixo, que os reunirá em um simpósio temático 
e o enviará ao Comitê Científico do evento.  
 

COORDENADORES DOS SIMPÓSIOS 

Ana Cláudia Pereira de Almeida (IFRS): ana.ifrs_riogrande@gmail.com 
Marcus V. L. Fontana (UFSM): marcusfontana2011@gmail.com 
Rafael Vetromille-Castro (UFPel): vetromillecastro@gmail.com 
Vanessa Ribas Fialho (UFSM): vanessafialho@gmail.com 
Vilson José Leffa (UFPel): leffav@gmail.com 
 

INTEGRAÇÃO DA UNIPAMPA JAGUARÃO 

Nesta edição da JETAL passa a integrar o grupo de coordenadores do evento a professora Camila 
Gonçalves dos Santos do Canto da Unipampa Jaguarão, coordenadora do Grupo de Pesquisa 
CNPq LECiber: Letras e Educação na Cibercultura. A professora participará das mesas de debate 
junto com os demais coordenadores e será moderadora em uma roda de conversa a ser realizada 
na quinta-feira à tarde, 7 de novembro. 
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO 

Os resumos, tanto para as apresentações orais nos simpósios (enviados a um dos coordenadores) quanto 
para o espaço Minha Pesquisa em 3 Minutos (enviados ao e-mail jetalevento@gmail.com), devem incluir 
título, resumo de 200 a 300 palavras, 3 palavras-chave, o nome do(s) autor(es), instituição de ensino e nome 
do orientador, se for o caso. Não use referências bibliográficas. Procure incluir no resumo: (1) definição do 
problema, (2) teoria usada, (3) metodologia e (4) resultados obtidos e/ou conclusão.  
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