III Encontro do Centro Interdepartamental
de Línguas
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Universidade de São Paulo

Primeira Circular

Alinhados com as comemorações dos 85 anos da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019
celebraremos os 28 anos do Centro Interdepartamental de Línguas (CILFFLCH/USP) com a realização do III Encontro do Centro Interdepartamental de
Línguas.
Imbuído do princípio do plurilinguismo, o CIL vem cumprindo seu papel de valorização
das línguas e das culturas a elas associadas, o que, no contexto de internacionalização
das universidades, é fundamental para traçarmos ações em direção de políticas
linguísticas consistentes. Nesse sentido, o tema do III Encontro do Centro
Interdepartamental de Línguas será “Políticas Linguísticas nos Centros de Línguas
universitários: reflexos no ensino e na pesquisa”.
A programação do evento inclui a participação de convidados nacionais e internacionais
em conferências e mesas-redondas, além de espaço para a apresentação de
comunicações.

Público-alvo: professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação, e
interessados em geral.
Formas de participação:
Com apresentação de trabalhos: as seções de comunicações estão reservadas para a
apresentação de trabalhos individuais ou coletivos (até 3 autores) que apresentem
resultados de pesquisas na área do ensino de línguas estrangeiras. Estudantes de
graduação poderão participar com a apresentação de comunicações em conjunto com
seu professor supervisor de trabalho de Iniciação Científica.

Como ouvinte: o participante poderá se inscrever para acompanhar toda a programação
do evento.
A submissão de trabalhos ocorrerá no período de 06/05 a 30/06 pelo site
encontroscl.fflch.usp.br. O resultado da avaliação dos trabalhos será comunicado aos
autores via e-mail até o dia 15/07/2019. Depois de comunicados, os autores dos
trabalhos aceitos deverão realizar sua inscrição no site a fim de ter seu resumo incluído
na programação do evento.
Eixos temáticos para a submissão de trabalhos
1. Estudos linguísticos em língua materna e estrangeira.
2. Estudos culturais e literários em língua materna e estrangeira.
3. Políticas linguísticas, formação de professores e ensino de línguas.
4. Metodologias de ensino de línguas.
5. Tecnologias, formação docente e ensino de línguas.
6. Estudos tradutológicos.
7. Motivação e aprendizagem de línguas.
8. Autonomia na aprendizagem de línguas.
9. Elaboração e seleção de materiais didáticos para o ensino de línguas.

Terão direito a certificado de participação ou apresentação de comunicação somente os
pagantes e presentes no evento.
Todas as inscrições serão feitas pelo site encontroscl.fflch.usp.br.
Valores das inscrições:
Participante
De 06/05/2019 até 07/06/2019
Participação SEM
apresentação de trabalho R$ 30,00
– Ouvintes

Participante
Pesquisadores e
professores
universitários
Participação COM Professores (rede
apresentação de
pública, particular,
trabalho
escolas de língua)
Pós-graduandos
Graduandos

De 08/06/2019 até 20/08/2019
R$ 50,00

De 20/06/2019
até 25/07/2019

De 26/07/2019 até
05/08/2019

R$ 120,00

R$ 140,00

R$ 70,00

R$ 90,00

R$ 70,00
R$ 40,00

R$ 90,00
R$ 60,00

O comprovante de pagamento deverá ser anexado no site no momento da
inscrição.
O participante deverá efetuar um depósito identificado, respeitando os valores e datas
acima informados, na conta especificada a seguir:

Banco do Brasil - 001
Agência 7009 - 2
C/C 36.903-9

Favorecidos: Mônica Ferreira Mayrink O’Kuinghttons / Junko Ota

Os comprovantes de pagamento da inscrição deverão ser enviados pelo próprio site:
http://encontroscl.fflch.usp.br . Os estudantes (graduação e pós-graduação) deverão

enviar também um comprovante de matrícula para esse e-mail, atestando sua categoria.
Contato e dúvidas: encontroclinguas@usp.br
Site oficial do evento: http://encontroscl.fflch.usp.br/
Página no Facebook: https://www.facebook.com/III-Encontro-doCentroInterdepartamental-de-L%C3%ADnguas-FFLCH-USP815969991946345/?tnstr=k*F

Agradecendo a participação, aguardamos sua presença em nosso evento.
Comissão Organizadora

