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Apresentação
É com muito prazer que anunciamos a parceria entre a SIPLE e a UFRN para a realização
do Simpósio SIPLE 2018, que visa contribuir para o enriquecimento das relações entre as
áreas de PLE/L2 e Português Segunda Língua para Surdos (PL2S). O ensino do português
escrito para surdos tem marcado presença em eventos anteriores da SIPLE. A aquisição do
português como LE/L2 e a produção e seleção de materiais didáticos para aprendentes
surdos têm sido abordados por especialistas renomados, alguns deles com vasta
experiência e pesquisa na área PLE/L2. Dessa forma, sem descurar os assuntos da ordem
do dia, tais como a internacionalização das IES brasileiras e o Programa Idiomas sem
Fronteiras, temas como a formação de professores, os materiais didáticos e a avaliação na
aprendizagem ocupam lugar de destaque entre os que se dedicam ao ensino de português
a todos quantos o têm como língua não materna: falantes de línguas estrangeiras e
sinalizantes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), LGP (Língua Gestual Portuguesa) e
outras línguas gestuais.
Realizado este ano no nordeste brasileiro, o Simpósio SIPLE 2018 vem contribuir para o
avanço das discussões e o amadurecimento das relações entre pessoas, instituições e
iniciativas que se encontram, muitas vezes, afastadas de grande parte dos eventos
acadêmicos que abordam o ensino de PLE/L2 e PL2S. As conferências, comunicações e
minicursos devem considerar as grandes áreas de PLE/L2 e PL2S e os seus
desdobramentos mais específicos, abrangendo os contextos de ensino de português a
falantes de línguas próximas e distantes, comunidades indígenas e surdos.
Assim, esperamos receber trabalhos que discutam, por exemplo, a interculturalidade no
ensino de português escrito para surdos, as relações entre a cultura surda e o ensino do
português escrito, estudos de aquisição do português escrito por surdos e a análise da sua
interlíngua, aquisição do português por falantes de línguas estrangeiras, indígenas,
avaliação de desempenho linguístico para diversos fins, bem como a produção de materiais
didáticos e a formação de professores para atuarem em variados contextos socioculturais.
Objetivos
O Simpósio SIPLE tem como objetivo geral a interação entre professores, investigadores e
estudantes de Letras e áreas afins, promovendo o encontro e o diálogo na área de PLE/L2.
Este ano, o Simpósio SIPLE 2018, além de manter alguns dos temas vigentes no cenário
atual, abre um espaço importante para área de Português como Segunda Língua para

Surdos (PL2S), que tem dialogado com a área de Português para Estrangeiros já há algum
tempo. A proposta deste evento é de promover um trabalho colaborativo de modo que
ambas as áreas consigam potencializar as discussões para otimizarmos os esforços
empregados no ensino, na extensão e na pesquisa, ressaltando pontos convergentes e
especificidades.
Temas do Simpósio
Os debates serão agrupados em torno de temas como:
• Aspectos da aquisição do português por falantes de línguas próximas.
• Aspectos da aquisição do português por falantes de línguas distantes.
• Aspectos da aquisição do português escrito por surdos.
• Avaliação de proficiência em PLE/L2.
• Avaliação de proficiência escrita em PL2S.
• Avaliação na aprendizagem de PLE/L2.
• Avaliação na aprendizagem de português escrito por surdos.
• Experiências de ensino de PLE/L2 e PL2S.
• Formação de professores de português escrito para surdos.
• Formação de professores de PLE /L2.
• Internacionalização em casa: integração de estudantes estrangeiros nas IES
brasileiras e o ensino de PLE/L2.
• Internacionalização no exterior: iniciativas de valorização das licenciaturas em Letras
com foco no PLE (Letras sem Fronteiras e outros).
• Materiais didáticos para o ensino de PLE/L2.
• Materiais didáticos para o ensino de PL2S.
• O PLE no âmbito do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF).
• Políticas linguísticas para a promoção do ensino de português escrito como segunda
língua para surdos.

Resultados esperados
Ao promover o diálogo entre as áreas de Português para Estrangeiros e Português como
Segunda Língua para Surdos, o Simpósio SIPLE 2018 propõe o estreitamento dos laços
que unem os profissionais das duas áreas e o aprofundamento das questões teóricas e
práticas que norteiam o ensino de português a aprendizes, surdos e ouvintes, que têm o
português como segunda língua. Espera-se que as conferências, comunicações e
minicursos contribuam para a reflexão em torno dos aspectos implicados no processo de
ensino/aprendizagem de português segunda língua: aquisição do português, materiais
didáticos, avaliação na aprendizagem de línguas e de proficiência, formação de
professores, experiências de ensino e formação de professores e outros aspectos que
integram as áreas de PLE/L2 e PL2S.
Público-alvo
Constituem público-alvo do evento: profissionais autônomos, professores, investigadores e
estudantes das áreas de PLE/L2 e PL2S em contextos diversos.

Modalidades de participação
1) Ouvinte – participação em todas as atividades do evento sem a apresentação de
trabalhos. Aberta a todos os interessados.
2) Minicurso – oficina prática sobre um dos temas elencados nesta circular. Profissionais
autônomos, Professores e Estudantes de pós-graduação da área de PLE/L2 e PL2S.
3) Comunicação – relato de pesquisas ou de experiências sobre aspectos diversos da
aquisição, do ensino, da aprendizagem, da produção de materiais didáticos, da avaliação e
da formação de professores de PLE/L2 e PL2S Profissionais autônomos, Professores e
Estudantes de pós-graduação da área de PLE/L2 e PL2S.
Obs.: Estudantes de graduação podem enviar trabalhos desde que tenham um orientador
como autor principal. O estudante de graduação será coautor.
Os interessados deverão enviar propostas de trabalhos até o dia 30/04/2018 e devem
seguir as orientações que seguem no item “Normas para envio de Resumos” desta circular.
Após a avaliação das propostas, os resultados serão divulgados no site do evento
(www.siple.org.br), com a emissão das cartas de aceite até o dia 11/06/2018. Maiores
informações serão divulgadas após a seleção dos trabalhos.
Observações gerais:
●
●
●

Só poderão ser submetidas duas propostas de trabalho por autor, no máximo,
individualmente ou em coautoria.
Cada trabalho poderá ter, no máximo, dois autores;
Não serão certificados os autores ou coautores ausentes nas apresentações nos
dias do evento.

Normas para envio dos Resumos
O resumo deverá ser digitado em um arquivo formato Word e deve atender às seguintes
orientações:
●
●
●
●
●

Conter título, autor(es), instituição de origem (apenas a sigla), e endereço eletrônico
para contato.
Ser digitado em fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples.
Ter no mínimo 250 palavras e no máximo 400 palavras.
Conter três palavras-chave, todas com a primeira letra em caixa alta e separadas
por ponto.
Relativamente ao conteúdo, os resumos devem apresentar de forma clara: a área
temática em que a proposta se insere, justificativa, objetivo, metodologia (de
pesquisa ou de condução do minicurso) e como o trabalho contribui para o diálogo
entre os participantes do evento.

MODELO de Resumo para Comunicação / Minicurso:
TÍTULO
Primeiro autor (UEL)
fulano@gmail.com
Segundo autor (ULisboa)
beltrano@gmail.com
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx.
PALAVRAS-CHAVE: Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx.

Os proponentes de trabalho (propostas MINICURSO / COMUNICAÇÃO) devem preencher
o formulário em:

https://tinyurl.com/siple2018-apresentador
Obs.: Os resumos deverão ser anexados como arquivo do Word no formulário de inscrição.

Formulário de inscrição para OUVINTE
Para se inscrever como ouvinte, preencher o formulário em:

https://tinyurl.com/siple2018-ouvinte

(Obs.: Informações complementares referentes a valores, hotéis, transporte, programação,
indicação de auditórios e salas, entre outros itens, serão disponibilizadas na página da
SIPLE: www.siple.org.br e nas próximas circulares do Simpósio SIPLE 2018).
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