
Associação de Professores de Alemão Associação dos Professores de Francês

do Estado do Rio de Janeiro do Estado do Rio de Janeiro

I Encontro Fluminense de  Professores de Línguas: Ensino de Alemão e de Francês

16 e 17 de setembro de 2021

CIRCULAR

Convidamos professores e estudantes para o I Encontro Fluminense de Professores de
Línguas: Ensino de Alemão e de Francês , que acontecerá nos dias 16 e 17 de setembro de 2021,
através das plataformas Zoom e Youtube.

O evento será um espaço aberto para trocas de experiências relativas ao ensino de alemão e de
francês e à formação de professores destas línguas. Estão previstas uma mesa-redonda de
abertura, um ateliê, sessões de comunicações individuais e uma conferência de encerramento.

As inscrições, em número limitado, são gratuitas tanto para ouvintes quanto para participantes
que pretendem apresentar comunicação oral.

CHAMADA PARA COMUNICAÇÃO ORAL

Os interessados poderão submeter resumos de comunicação oral, com duração prevista de 15
minutos para apresentação. Só serão apreciadas as propostas de trabalho que tenham como ponto
central a questão do ensino de língua alemã ou de língua francesa e da formação de
professores destas línguas.

Admitem-se propostas de trabalhos teóricos, trabalhos práticos e relatos de experiência de
professores e estudantes (licenciandos) de alemão ou de francês que atuem no estado do Rio de
Janeiro.

Os trabalhos poderão ser individuais ou em grupo de até cinco integrantes.

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS

Os resumos deverão ser enviados até dia 25/07/21 para o email proflingua.rj@gmail.com .

O título do email deve ser: Resumo - Seu Nome Completo.

O corpo do email deve conter as seguintes informações: Nome completo do(s) autor(es) e título do
trabalho.

 



Os resumos deverão ser enviados em anexo, no formato WORD e devem conter:

- título;

- nome completo e e-mail do(s) proponente(s) e instituição onde trabalha(m)/estuda(m);

- resumo da comunicação oral entre 200 e 400 palavras;

- 3 a 5 palavras-chave.

DATAS IMPORTANTES:

1) Submissão de comunicação: do dia 05/07 até o dia 25/07.

2) Data limite para envio da carta de aceite: dia 10/08.

3) Período de inscrições: até o dia 06/09 (vagas limitadas).

Outras informações deverão ser obtidas no site: https://www.apferj.com/ienfpli, pelo e-mail
proflingua.rj@gmail.com ou pelo instagram @apferjoficial.

Abaixo, divulgamos a programação completa do evento:

Programação Geral

16/09/21
9h30 - Mesa-redonda de abertura

18h - Ateliê

17/09/21
9h - Comunicações

17h - Conferência de encerramento

Apoio
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