
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1ª CIRCULAR 
 

O III CIPLíNM - Congresso Internacional de Português Língua Não Materna 

e o II CIPLíNM em debate são iniciativas idealizadas por docentes e pesquisadores da área 

de Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores de Português Língua Não Materna 

(PLNM), da Faculdade de Ciências e Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística 

e Língua Portuguesa da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – 

campus de Araraquara.  

Observam-se, nos últimos anos, muitos movimentos e deslocamentos históricos, 

sociais, políticos, culturais e de políticas linguísticas que possibilitam/possibilitaram instaurar 

a língua portuguesa como língua internacional/transnacional, no sentido de estar presente em 

vários espaços territoriais outros, além do Brasil, tais como Angola, Guiné-Bissau, Guiné 

Equatorial, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Portugal; a língua portuguesa 

está presente, por exemplo, em Instituições educativas na Argentina, no Uruguai, no México, 

na Espanha, na França, na Itália, na China, na Nova Zelândia, entre muitos outros países. 

Assim, o III CIPLíNM e o II CIPLíNM em debate têm o objetivo de reunir professores, 

pesquisadores e discentes de graduação e de pós-graduação em torno da área de PLNM, de 

maneira a promover reflexões sobre a diversidade teórico-metodológica com a qual 

convivemos no Brasil e no exterior. 

No âmbito do II CIPLíNM em debate, serão promovidas três conversas com 

professores-pesquisadores da área de PLNM nos meses de setembro, outubro e novembro. 

O III CIPLÍNM será realizado em formato completamente online nos dias 02 e 03 

de dezembro de 2021 e contará com mesas redondas, minicursos e sessões de 

comunicações orais. 

 
 

Chamada para propostas de Comunicações 
 

 

1. As propostas de comunicação deverão contemplar pesquisas relacionadas ao ensino, à 

aprendizagem, à avaliação e à formação de professores da área de Português Língua Não 

Materna em suas diferentes possibilidades. 

2. A inscrição de propostas de comunicação poderá ser feita no período de 01/09/2021 a 

01/10/2021, por meio de formulário digital específico disponibilizado no site do evento. 



 

3. Os resumos deverão ser redigidos em língua portuguesa, com extensão de 300 a 400 

palavras, além do título (recomendável que não tenha mais de 16 palavras) e das palavras-

chave (de três a cinco).  

4. No resumo devem constar, pelo menos, o objetivo, o quadro teórico-metodológico e as 

conclusões (finais ou parciais) do trabalho. 

5. Serão aceitas propostas de comunicação de gradua(n)dos e pós-gradua(n)dos, sem 

restrições. Cada comunicação poderá ter até três (03) autores: um autor principal e até 

dois coautores, e cada autor poderá submeter até duas (02) propostas de comunicação, 

como autor ou coautor. 

6. A Comissão Organizadora terá até o dia 15/11/2021 para enviar as cartas de aceite ou 

parecer de recusa aos participantes do Evento. 

7. Os eixos temáticos para propostas de comunicações contemplam as diversas modalidades 

de ensino, de aprendizagem e de avaliação no âmbito de PLNM, tais como: Português 

Língua Estrangeira (PLE), Português Língua Segunda (PL2), Português como Língua 

Adicional (PLA), Português como Língua de Acolhimento (PLAc), Português como Língua de 

Herança (PLH), Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL): 

 

1- Ensino e aprendizagem de PLNM nos diversos contextos; 

2- Ensino de PLNM mediado por tecnologias digitais; 

3- Análise, elaboração e editoração de materiais didáticos em PLNM; 

4- Políticas linguísticas em PLNM no Brasil e no mundo; 

5- Teorias linguísticas e práticas pedagógicas no(s) processo(s) de ensino e/ou de 

aprendizagem de PLNM; 

6- Formação de professores de PLNM em contextos diversos; 

7- Questões culturais, interculturais e transculturais em PLNM; 

8- Práticas avaliativas e exames de proficiência em PLNM; 

9- Literatura(s) no ensino de PLNM. 

 

8. As sessões de comunicações orais serão realizadas de forma online, síncrona, nos dias 02 

e 03 de dezembro, por meio da ferramenta de videoconferência Google Meet. 

9. Será emitido certificado de participação a autores e coautores que estiverem presentes e 

efetivamente apresentarem o trabalho na sessão indicada pela Comissão Organizadora. 

10. A participação no evento é gratuita e não implicará qualquer custo aos autores. 

 

 
Participação sem apresentação de trabalhos 

 
 

1. As conversas realizadas no âmbito do II CIPLíNM em debate serão transmitidas pelo 

canal no youtube do evento e não demandam inscrição prévia. Será emitido certificado de 

ouvinte nas conversas do II CIPLíNM em debate aos participantes que acompanharem as 

atividades sincronamente e responderem ao formulário de presença. 



 

2. A participação sem apresentação de trabalhos no III CIPLíNM demanda a inscrição prévia 

na modalidade de ouvinte, que estará aberta no período de 20/11/2021 a 30/11/2021 

por meio de formulário digital específico disponibilizado no site do evento. Mais informações 

sobre as formas e requisitos de certificação nessa modalidade serão divulgadas 

oportunamente. 

 

 

Comissão Organizadora: 
Dra. Adriana Célia Alves 
Dra. Jessica Chagas Almeida 
Dra. Nildicéia Aparecida Rocha 
Dra. Rosângela Sanches Silveira Gileno 
Me. Alexandre Ferreira Martins 
Ma. Lígia Soares Sene 
Gabriel Alexandre Nascimento Silva 

Luis Gustavo Tomaiolo 
Matheus Granato 
Rafaela Moltocaro 
Rodrigo Tavares 
Tainara Lucia Corrêa de Matos 
Thainá Cristina da Silva Ferreira

 
 
Apoio: 
 
Grupo de Estudos em Ensino e Aprendizagem de Línguas - GPEALE 
Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação de Professores de Línguas - GPFPL 
Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara - Unesp 
Departamento de Letras Modernas - FCLAr/Unesp 
Departamento de Didática - FCLAr/Unesp 
Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores - CLDP 
Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa - FCLAr/Unesp 
CAPES PrInt - Rede de Pesquisa Internacional “Ensino e Aprendizagem de Português Língua 
Estrangeira e Espanhol Língua Estrangeira: Interfaces - EAPELI” 
Leitorado Brasileiro na Hankuk University of Foreign Studies (Seul, Coreia do Sul) 
Leitorado Brasileiro na Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolívia) 

 
 
Divulgação: 

   congressociplinm@gmail.com  
   www.ciplinm.wordpress.com 
   facebook.com/ciplinm 
   instagram.com/ple.fclar 
   youtube.com/ciplinm 

 
 

Araraquara-SP, Brasil, dia 1º de setembro de 2021. 
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