
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE PLE/PL2 /PLH  NO 
SÉCULO XXI 

PRIMEIRA CIRCULAR

APRESENTAÇÃO

Tradicionalmente, a Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE) 
realiza, todos os anos, eventos de interesse para a área do português para falantes de 
outras línguas e seus variados contextos de desenvolvimento. Os temas organizadores 
dos Simpósios e Congressos, desse modo, buscam explorar questões de interesse para 
a área, sobretudo para o desenvolvimento de políticas e ações estratégicas para a 
promoção e a difusão do português como língua de cultura, em toda a sua diversidade, e 
que caminha para tornar-se língua de comunicação internacional. 

O tema dos materiais e recursos para o ensino de PLE/PL2 /PLH  é explorado no evento 
a partir de diferentes perspectivas, que visam problematizar os processos de avaliação, 
produção e difusão desses materiais e recursos, bem como as questões mais amplas 
que estão em sua base. Portanto, são assuntos de interesse as políticas para a difusão 
e a promoção do português no mundo, de modo mais amplo, e sua relação com as 
políticas institucionais e editoriais que regulam a produção e a difusão de materiais e 
recursos didáticos, presenciais e virtuais, bem como a sua relação com abordagens de 
ensino-aprendizagem e com a formação de professores de PLE/PL2 /PLH. 

O SIMPÓSIO SIPLE 2012 terá como local de abrigo a cidade de Belo Horizonte, em 
Minas Gerais, onde há grande atividade na área de PLE/PL2/PLH, seja pela 
representatividade na área dos professores e pesquisadores que atuam nas instituições 
co-organizadoras do evento, o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-MG) e 
a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seja pelo crescente interesse dos 
estudantes de Letras por uma formação específica na área, além da grande demanda de 
alunos estrangeiros interessados no português. 

O SIMPÓSIO SIPLE 2012 será, portanto, carinhosamente acolhido por nossos colegas e 
estudantes mineiros, reforçando a intenção da SIPLE de estreitar os laços entre os 
interessados na promoção e na difusão do português no mundo, bem como nos modos 
como ensinamos e aprendemos PLE/PL2 /PLH, no Brasil e no Exterior.
OBJETIVOS

O SIMPÓSIO SIPLE 2012 tem como objetivo fundamental congregar professores, 
pesquisadores, estudantes, autores e instituições editoriais, do Brasil e do exterior, para 
debater o tema da produção e da difusão de materiais e recursos didáticos para o ensino 
de PLE/PL2/PLH no século XXI. A partir desse tema gerador, diferentes perspectivas de 
discussão serão promovidas, não só para a compreensão dos processos e etapas que 
envolvem a produção desses materiais e recursos, mas, sobretudo, para a 
problematização sobre os modos em que eles podem contribuir para a promoção e a 
difusão do português como língua internacional e de valor cultural diversificado.  
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Os debates a serem realizados nas mesas e conferências abordarão o tema do 
Simpósio sob as seguintes perspectivas:

• Políticas editoriais e institucionais para a produção e a difusão de materiais e 
recursos didáticos de PLE/PL2 /PLH no século XXI;

• O papel dos materiais e recursos didáticos de PLE/PL2/PLH  para a 
internacionalização do português;

• Produção e difusão de materiais e recursos didáticos de PLE/PL2/PLH 
multiculturais/interculturais/transculturais;

• Produção e difusão de materiais e recursos didáticos de PLE/PL2/PLH no mundo 
virtual;
• Materiais e recursos didáticos de PLE/PL2/PLH  e formação de professores no 
século XXI;
• Análise, avaliação e produção de materiais/recursos didáticos para os diversos 

contextos de ensino-aprendizagem de PLE/PL2 /PLH . 

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se, com o evento, estimular a difusão de ideias, estratégias e projetos para a 
avaliação e a produção de materiais e recursos didáticos para o ensino de português 
como língua estrangeira / segunda língua, entre professores, pesquisadores e 
estudantes do Brasil e do exterior. Além disso, o evento pretende oportunizar a 
discussão sobre os diferentes meios, físicos e virtuais, para a difusão de materiais e 
recursos didáticos, de acordo com os contextos socioculturais, linguísticos e 
educacionais dos públicos a que se destinam. 

     
PÚBLICO-ALVO

Constituem público-alvo do evento: 1) professores e pesquisadores nacionais da área; 2) 
estudantes universitários das áreas de Letras, Linguística, Linguística Aplicada e 
Educação; 3) professores atuantes no ensino de português em contextos 
latinoamericanos; 4) professores atuantes no ensino de português em outros 
continentes; 5) autores de materiais e recursos didáticos para o ensino de PLE/PL2 
/PLH; 6) instituições educacionais e editoriais.
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CONVIDADOS JÁ CONFIRMADOS

Christiane Martins Moisés  (UNB)
Clémence Jouët-Pastré (Harvard 
University/EUA)
Jerônimo Coura-Sobrinho (CEFET-MG)
Luiz Prazeres (UFMG)

Margarete Schlater (UFRGS)
Matilde Scaramucci (UNICAMP)
Pál Ferenc (Universidade Eötvös Loránd –
Budapeste/Hungria)
Regina Lúcia Péret Dell’Isola (UFMG)

MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO

Os interessados poderão participar do SIMPÓSIO SIPLE 2012 nas seguintes 
modalidades:

1)     Professores,     pesquisadores     e     estudantes    (de graduação e de   pós-graduação):  

Participação como debatedor –  participação em todas as atividades do evento, 
exercendo a função de debatedor dos temas apresentados nas mesas e conferências. A 
certificação de debatedor será outorgada automaticamente, após o processo de 
inscrição e da comprovada participação no evento.

2)     Estudantes     de     graduação  :

Participação como ouvinte –  participação em todas as atividades do evento como 
ouvinte e, naturalmente, como potencial debatedor. A certificação como ouvinte será 
outorgada automaticamente, após o processo de inscrição e da comprovada 
participação no evento.

3)     Autores     e     pesquisadores     de     materiais     e     recursos     didáticos:  

Apresentação de painel –  exposição e apresentação dos recursos e/ou materiais 
produzidos, em formato de painel, com a possibilidade de exposição dos livros/materiais. 
Essa modalidade de apresentação destina-se a autores que produzem seus materiais de 
modo independente, com poucos recursos e sem o respaldo de editoras.

As normas para a apresentação de painéis serão oportunamente divulgadas na página 
da SIPLE.

4)     Editoras     e     instituições     educacionais     que     publicam     materiais  

Exposição de publicações – exposição de recursos e materiais didáticos para o ensino 
de PLE/PL2 /PLH, em estande próprio, com a possibilidade de comercialização dos 
produtos em exposição.  

A Comissão Organizadora avaliará todas as propostas submetidas ao evento, quando 
for o caso, e divulgará os resultados até 30 de agosto de 2012.

3



INSCRIÇÕES

Os proponentes devem acessar a página da SIPLE e preencher a ficha de inscrição on-
line, no site: www.siple.org.br. 

Submissão de propostas (modalidade 3 e 4): até 20 de julho de 2012, via internet.  

Aqueles que optarem pelas modalidades de participação 3 ou 4 devem realizar o 
pagamento de suas inscrições somente após receberem a aprovação de suas propostas 
por parte da comissão organizadora.

Inscrições de debatedores e ouvintes: até 30 de setembro ou até se encerrarem as 
vagas.

Os inscritos nesta modalidade, ao preencherem o formulário de inscrição, devem, 
obrigatoriamente, anexar a este o comprovante de pagamento e um documento que 
ateste  seu status de profissional ou estudante.

 Valores das Inscrições:
Debatedor

Professores, 
pesquisadores, 
alunos de pós-
graduação.

Ouvinte

Estudantes de 
graduação 

Autores de 
materiais
(painel)

Editoras e 
instituições 
educacionais
(estande)

até 30 de agosto R$140,00 R$70,00 R$180,00
Contato com a 
comissão 
organizadora, via 
e-mail da SIPLE.

depois de 30 de 
agosto

R$180,00 R$100,00 R$220,00

Associados 
SIPLE (em dia 
com a anuidade) 
– até 30 de 
agosto

R$ 80,00 R$40,00 R$120,00

Associados 
SIPLE (em dia 
com a anuidade) 
– depois de 30 
de agosto

R$120,00 R$60,00 R$160,00

Valores em dólar:

Os pagamentos efetuados a partir do exterior devem ser convertidos em dólar, de 
acordo com a cotação do dia da transação bancária. 
Obs.: Informações complementares referentes a hotel, transporte, atualização do 
programa, indicação de auditórios e salas, entre outros itens, serão disponibilizadas na 
página da SIPLE: www.siple.org.br e pelas circulares do congresso.
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COMISSÃO ORGANIZADORA

Diretoria da SIPLE

Edleise Mendes (UFBA) – Presidenta
Viviane Bagio Furtoso (UEL) – Vice-presidenta

Alex Sandro Neris Simões (LINCE/UFBA) – Secretário
Kaline Mendes (UFC/GEPLA) – Tesoureira

Comissão Local – Belo Horízonte/MG

Jerônimo Coura Sobrinho (Infortec / CEFET-MG)  - Coordenador
Natália Moreira Tosatti (Infortec - UFMG) 

Henrique Rodrigues Leroy – (Infortec / CEFET-MG) 
Mônica Oliveira Pereira – (Infortec / CEFET-MG) 

Simone Garofalo Carneiro (Infortec / UFMG) 
Suelen Martins – (Infortec / CEFET-MG)

Liliane Oliveira Damazo – (Infortec / CEFET-MG)
Augusto da Silva Costa (Infortec / UFMG)

Equipe de monitoria (alunos do curso de Letras do Cefet-MG)

Darkhom Reis Dias 
Jéssica Olinda da Silva 

Maurício Araújo Almeida 
Ana Sofia Alencar de Castro

Giordana Michelli Coelho Delmasquio Silva
Tatiane Monteiro Barbosa Soares

Comissão Científica / Conselho Consultivo

Adrián Canteros - Universidade de Rosario, Argentina
Ana Catarina Moraes Ramos Nobre de Melo - UFRJ

Danúsia Torres dos Santos – UFRJ
Fabrício Müller – Casa do Brasil - Argentina

Itacira de Araújo Ferreira - Unicamp
Leonardo Herrera - UNAM, México

Márcia Elenita França Niederauer - UnB
Maria Ceres Pereira - UFGD

Maria Luisa Ortiz Alvarez - UnB
Mariza Riva de Almeida - UFPR

Ricardo Borges de Alencar - PUC-Rio
Roberval Teixeira e Silva - Universidade de Macau, China

siple2011@gmail.com
www.siple.org.br
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