
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE FRANCÊS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
  

CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE WEBINÁRIO

O objetivo da presente chamada é selecionar propostas de webinários destinados

à professores de francês e graduandos em Letras/Francês. Os(as) proponentes devem

escolher um tema sobre o qual apresentarão um webinário de 60 minutos. Não há

nenhuma restrição quanto a eixo temático.

1. NORMAS DE SUBMISSÃO

1.Possuir graduação em Letras (Português/Francês ou Letras/Francês) ou estar no

último semestre da graduação em Letras (Português/Francês ou Letras/Francês)

2. Ter  acesso à internet e equipamentos que possibilitem suas apresentações.

3. As propostas poderão ser submetidas em língua francesa ou língua portuguesa,

individualmente ou em duplas.

4. Caso a proposta seja submetida por uma dupla de proponentes, ambos(as) devem

apresentar o webinário.

5. O público-alvo dos webinários são professores e futuros professores de francês.

6. As propostas deverão conter: título, resumo de 150 a 200 palavras explicitando o

tema a ser tratado e até 4 palavras-chave. A proposta deverá ser redigida na mesma

língua em que se pretende fazer a apresentação: português ou francês. Não poderão ser

realizadas alterações após a finalização da submissão.

7. Junto da proposta, deverá ser enviada uma foto pessoal para material de divulgação e

autorização do uso de imagem e voz que serão utilizados caso a proposta seja aceita.

8. As propostas devem ser submetidas exclusivamente por meio do Formulário:

https://forms.gle/LvVzzfAYXP6GjMju6

2. APRESENTAÇÃO DO WEBINÁRIO

1. Serão selecionados até 3 (três) webinários para apresentação.

2. Os webinários serão realizados pela plataforma Zoom.
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3. É permitido o compartilhamento de tela para uso de ferramentas que venham a

agregar à apresentação.

4. O webinário poderá acontecer em língua francesa ou portuguesa.

5. O tempo de duração do webinário será de até 80 minutos (até 60 minutos de

apresentação e 20 minutos de interação com os participantes), podendo ultrapassar, no

máximo, 10 minutos.

6. O link de acesso à plataforma será gerado pela APFERJ e informado com

antecedência.

7. O acesso dos participantes e a lista de presença serão de responsabilidade da

organização do evento.

8. Os webinários poderão ser gravados e, posteriormente, disponibilizados integral ou

parcialmente nos canais oficiais da APFERJ (site, Youtube, Instagram e Facebook).

9. Os webinários irão compor as atividades do “Rencontre des professeurs de langues

2022” organizado pela APFERJ.

3. CALENDÁRIO

1. O período de inscrições será de 18 a 28 de fevereiro de 2022.

2. O resultado da seleção será divulgado em 04 de março de 2022 através de contato por

email e em nosso site: www.apferj.com

3. As datas dos webinários serão definidas posteriormente e deverão acontecer durante o

mês de março de 2022.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Serão selecionadas somente as propostas que cumpram os seguintes requisitos:

1. Delimitação de um tema.

2. Objetivos claros e adequados ao tema.

3. Apresentação de dados essenciais do tema e adequação do conteúdo ao público-alvo.

4. Previsão, de forma sucinta, dos três elementos essenciais da apresentação (início,

desenvolvimento e conclusão).

5. Recursos didáticos adequados à metodologia e aos objetivos propostos.

6. Proposta adequada ao tempo de duração previsto neste edital.
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7. Formulário de inscrição completamente preenchido em língua francesa.

5. SOBRE A BONIFICAÇÃO

Os proponentes que tiverem seus webinários selecionados receberão:

1. Certificado de apresentação.

2. Divulgação de seu projeto/pesquisa/trabalho nos canais de comunicação da da

APFERJ, caso assim o deseje.

3. Gratuidade na anuidade da APFERJ 2022, no caso de residentes no estado do Rio de

Janeiro.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2022

Presidência da APFERJ
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