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1. APRESENTAÇÃO 
 
1.1. Introdução 
 
A Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE) e o Instituto de 
Cultura Brasil Colombia (IBRACO), com o apoio institucional da Embaixada do Brasil 
em Bogotá, Colômbia, realizarão o XIII Congresso Internacional da SIPLE 2022 
(CONSIPLE) no período de 27 a 30 de setembro de 2022, nas dependências do Instituto 
de Cultura Brasil Colombia, IBRACO, em Bogotá, Colômbia. 
 
Os eventos e ações promovidos pela SIPLE têm entre seus objetivos propiciar a 
interação entre professores, pesquisadores e estudantes da área de PLE/PL2 com 
vistas à promoção do ensino, da pesquisa e do intercâmbio da produção técnica e 
científica. 
 
O CONSIPLE 2022 contemplará os temas, desafios e especificidades do ensino de 
português para falantes de castelhano/espanhol como língua materna, visando 
congregar professores, pesquisadores e demais profissionais que se dedicam ao ensino 
de português a este público, seja em países de língua oficial espanhola, seja em 
contextos de ensino a imigrantes e refugiados. 
 
A realização do CONSIPLE 2022 no Instituto de Cultura Brasil Colombia - IBRACO se 
deve não somente ao tema do evento, mas também faz jus à trajetória do IBRACO em 
seus mais de 25 anos de promoção do português em perspectiva pluricêntrica. 
 
Dessa forma, o CONSIPLE 2022 abordará, por meio de mesas redondas, conferências, 
sessões de comunicações e minicursos, a produção científica e a utilização de recursos, 
técnicas e estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação no âmbito do ensino de 
português a falantes de castelhano/espanhol como língua materna, de acordo com os 
eixos temáticos abaixo. 
 
1.2. Eixos Temáticos 
 

1. Políticas para a promoção do português em países de língua oficial espanhola; 
2. Políticas para o ensino de português a imigrantes e refugiados falantes de 

castelhano/espanhol como língua materna; 
3. Formação de professores de Português como Língua Estrangeira nos contextos 

do ensino de português a falantes de castelhano/espanhol como língua materna; 
  



 
 

 

 
 

 

 

 
4. Aspectos linguístico-discursivos e interculturais do ensino de português a 

falantes de castelhano/espanhol como língua materna; 
5. Aspectos da construção da competência intercultural por falantes de 

castelhano/espanhol como língua materna; 
6. Produção de materiais didáticos para o ensino de português a falantes de 

castelhano/espanhol como língua materna; 
7. Ensino de português para crianças e adolescentes falantes de castelhano/ 

espanhol como língua materna; 
8. Ensino de Português como Língua de Herança em países de língua oficial 

castelhana/espanhola; 
9. Aspectos da aquisição do português por falantes de castelhano/espanhol como 

língua materna em países de língua oficial castelhana/espanhola e em contextos 
de imigração; 

10. Currículos e programas de ensino de português a falantes de 
castelhano/espanhol como língua materna; 

11. Avaliação de falantes de castelhano/espanhol como língua materna em exames 
de proficiência: Celpe-Bras e CAPLE; 

12. Aspectos do ensino do português a falantes de castelhano/espanhol em escolas 
públicas e privadas dos países de língua oficial portuguesa. 

 
 
2. PÚBLICO-ALVO 
 
Docentes, pesquisadores, profissionais autônomos e alunos de graduação e pós-
graduação que atuam no ensino de português a falantes de castelhano/espanhol como 
língua materna. 
 
 
 
3. MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Participação sem apresentação de trabalho 
 
Ouvinte: participação em todas as atividades do evento sem a apresentação de 
trabalhos. As inscrições de ouvintes podem ser feitas até o primeiro dia do evento 
durante o credenciamento. 
 
3.2. Participação com apresentação de trabalho 
 
3.2.1. Ministrante de Minicurso: oficina prática, com duração de 1h30min, sobre 
aspectos relacionados aos eixos temáticos acima. Os ministrantes podem ser 
profissionais autônomos graduados/licenciados, professores de escolas e institutos 
públicos e privados, professores universitários e estudantes de pós-graduação. 
 
3.2.2. Ministrante de Comunicação: relato de pesquisa ou de experiência, com 
duração de 20 minutos sobre aspectos relacionados aos eixos temáticos acima. Os 
ministrantes podem ser profissionais autônomos graduados/licenciados, professores 
de escolas e institutos públicos e privados, professores universitários e estudantes de 
pós-graduação. 
 
 
  



 
 

 

 
 

 

 

 
3.2.3. Apresentador de Pôster: apresentação de resultados de pesquisa, de práticas 
pedagógicas bem sucedidas ou quaisquer aspectos relacionados aos eixos temáticos 
acima. Haverá sessões de apresentação de pôsteres na programação do evento. O 
apresentador deverá fazer a exposição do pôster por 30 minutos no local e horário 
definidos na programação. Após a apresentação, os pôsteres ficarão expostos até o 
final do evento. Os apresentadores de pôsteres podem ser profissionais autônomos 
graduados/licenciados, professores de escolas e institutos públicos e privados, 
professores universitários e estudantes de pós-graduação. 
 
 
4. PARTICIPAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 
 
4.1. Prazos 
 
Os interessados na participação com apresentação de trabalho deverão enviar seus 
resumos impreterivelmente até 30 de junho de 2022, seguindo as orientações 
disponíveis nas Normas para o Envio de Resumos desta circular. Resumos 
recebidos após 30 de junho de 2022 serão desconsiderados. 
 
Após a avaliação das propostas pela Comissão Científica do CONSIPLE 2022, os 
resultados (aprovado ou reprovado) serão enviados aos proponentes por e-mail. Não 
haverá possibilidade de refacção/reelaboração e reenvio do resumo. 
 
É de suma importância que o proponente esteja atento aos seus e-mails, 
conferindo a caixa de spam e respondendo a esclarecimentos que, porventura, 
se fizerem necessários. 
 
Caso o trabalho tenha sido aprovado, será enviada também a Carta de Aceite ao 
proponente. O prazo previsto para enviar todas as cartas de aceite será até 31 de 
julho de 2022.  
 
4.2. Normas 
 

✓ Só poderão ser submetidas, no máximo, duas propostas de trabalho por 
autor, individualmente ou em coautoria. Caso o proponente envie mais de 
duas propostas, só serão enviadas para a Comissão Científica as duas 
primeiras propostas na ordem de chegada. 

 
✓ Cada trabalho poderá ter, no máximo, dois autores; 

 
✓ Resumos que não respeitem as normas anteriores serão reprovados; 

 
✓ Não serão certificados os autores ou coautores ausentes nas apresentações 

orais  do evento. 
 

✓ Eventuais atrasos, na chegada dos ministrantes de comunicações e minicursos 
à sala onde será realizada a atividade, poderão ocasionar o cancelamento da 
apresentação da comunicação ou minicurso. 

 
✓ Todos os ministrantes de comunicações, minicursos e pôsteres devem respeitar 

o tempo disponível para a apresentação oral. A desobediência a esta norma 
implicará na interrupção da apresentação oral por parte do moderador. 



 
 

 

 
 

 

 

 
✓ Todos os apresentadores de comunicações, minicursos e pôsteres devem se 

apresentar ao local da atividade 10 minutos antes do início da sessão para 
procedimentos relativos ao uso dos equipamentos e outras providências que se 
fizerem necessárias. 

 
4.3. Normas para o 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 entre linhas simples; 

 
✓ Ter entre 150 e 200 palavras. Resumos com menos de 150 palavras ou mais de 

200 palavras serão reprovados. 
 

✓ 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 (i) 

o eixo temático em que a proposta se insere (ver eixos temáticos acima), (ii) 
justificativa, (iii) objetivo, (iv) metodologia (de pesquisa ou de ensino, se for o 
caso), (v) resultados e contribuições do trabalho para promover a área de 
PLE/PL2. 

 
4.4. Modelo de Resumo para Comunicação, Minicurso e Pôster 
 

 
 
 
 
  

TÍTULO 

 
Nome do primeiro autor (sigla da instituição)  

 Endereço eletrônico 
 

Nome do segundo autor (sigla da instituição)  
Endereço eletrônico 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 
 
 
. 



 
 

 

 
 

 

 

 
4.5. Inscrição 
 
4.5.1. A inscrição no evento deverá ser realizada no site do CONSIPLE 2022. 
 
4.5.2. Siga as orientações de cadastro na plataforma de eventos e, depois, realize a sua 
inscrição. 
 
4.5.3. Poderá submeter o trabalho somente após a realização da inscrição e o 
pagamento do evento, conforme a tabela abaixo. 
 
4.5.4. Caso o trabalho submetido seja reprovado, haverá a devolução do valor da 
inscrição para o proponente. 
 
 
5. TABELA DE VALORES 
 

 

Participação COM 
apresentação de trabalho  

Participação SEM 
apresentação de trabalho 

 

Sócios da 
SIPLE e de 
associações 
parceiras.  

 
Não sócio 
  

Sócio da 
SIPLE e de 
associações 
parceiras 

Não sócio 
(inscrição 
até 30 de 
junho) 

Não sócio 
(inscrição 
depois de 30 
de junho) 

Professores 
universitários e 
profissionais 
autônomos 
graduados/licenciado
s  

R$280,00 R$525,00 

Participação 
gratuita com 
anuidade em 
dia 

R$240,00 R$275,00 

Professores de 
escolas e institutos 
públicos e privados 

R$130,00 R$220,00 R$125,00 R$150,00 

Estudantes de pós-
graduação 

R$180,00 R$250,00 R$150,00 R$175,00 

Estudantes de 
graduação 

Não aplicável 
Não 
aplicável 

R$85,00 R$109,00 

 
  

https://assiple.org/?page_id=17676


 
 

 

 
 

 

 

 
6. COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
6.1. Coordenação Geral 
 
Beatriz Miranda Côrtes (IBRACO)  
Fleide Daniel Santos de Albuquerque (SIPLE / UFRN) 
 
6.2. Diretoria da SIPLE 
 
Marilio Salgado Nogueira (UFRA) 
Maria Erotildes Moreira e Silva (UFC)  
Luís Eduardo Wexell Machado (UNA) 
Diogo Avelino de Macêdo (UFRN) 
Ana Luíza de Andrade Cavalcante (UNP) 
 
6.3. Comissão Organizadora Local 
 
Natalia Quintero Erasso (IBRACO) 
Karen Costa Vieira (IBRACO) 
Marly Lunshof (IBRACO) 
Vailson da Silva Araújo (IBRACO) 
Juan Manuel del Castillo (IBRACO) 
Stella Miranda (IBRACO) 
 
6.4. Apoio Técnico 
 
Alan Gomes Barbosa (UFRN) 
Victor Carvalho (UNAMA) 
Karolyne Lins (UFRN) 
 
 
7. CONTATOS 
 
Suporte técnico do CONSIPLE 2022 
E-mail: consiple2022@assiple.org  
 
Presidência da SIPLE 
E-mail: presidencia@assiple.org 
 
Secretaria da SIPLE 
E-mail: secretaria@assiple.org  
 
Tesouraria da SIPLE 
E-mail: tesouraria@assiple.org  
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