
III Simpósio da APEESP – 35 anos  

15 e 16 de junho de 2018 

PRIMEIRA CIRCULAR 

 

São Paulo, 13 de março de 2018. 

 

Completamos em 2018 35 anos de existência. Para celebrar essa data, 

promoveremos o III Simpósio da APEESP – 35 anos, que ocorrerá nos dias 15 

e 16 de junho de 2018 na cidade de São Paulo.  

O evento se propõe a retomar a história da associação e lançar o desafio de 

pensar os próximos anos da APEESP.  

O III Simpósio da APEESP – 35 anos será um espaço de interlocução para a 

troca de experiências e reflexões entre professores e futuros professores de 

espanhol e de matérias correlatas, unindo prática e pesquisa. Para tal o evento 

contará com palestras e mesas redondas compostas por convidados.  

Além disso, o simpósio estará aberto à participação de professores e futuros 

professores mediante a apresentação de comunicações orais e oficinas a serem 

organizadas de acordo com os seguintes eixos temáticos:  

• Ensino de língua espanhola e de literaturas hispânicas; 

• Língua espanhola: aquisição/aprendizagem, estudos descritivos, estudos 

comparados; 

• Literatura, cultura e história dos países hispânicos; 

• Tradução: teorias e práticas, ensino/aprendizagem. 

As instruções sobre as inscrições e o envio de propostas de comunicações e 

oficinas serão divulgadas em breve.  

Algumas datas importantes:  

• Inscrições: a partir de 15/03/2018 

• Envio de propostas de comunicações e oficinas: de 15/03/2018 a 15/04/2018.  



Tabela de valores de inscrição 

 até 15 de maio após 15 de maio 

Professores Associados à 
APEESP (com anuidade em 
dia) 

R$ 30 R$ 45 

Estudantes de Graduação – 
Letras/Espanhol Associados 
à APEESP (com anuidade 
em dia) 

R$ 15 R$ 22 

Professores Não Associados 
à APEESP 

R$ 50 R$ 75 

Estudantes de Graduação – 
Letras/Espanhol Não 
Associados à APEESP 

R$ 30 R$ 45 

O valor será o mesmo para quem apresente comunicação ou oficina e para 

ouvintes.  

 

Para entrar em contato com a comissão organizadora, escreva para: 

simposioapeesp35@gmail.com.  

 

Comissão Organizadora  

Andrea Pizzutiello (APEESP/Colégio Equipe; Escola Waldorf Rudolf Steiner) 
Benivaldo Araújo (USP) 
Fábio Lima (FATEC/PG-USP) 
Isabel Cristina Contro Castaldo (APEESP/FATEC) 
Jorge Rodrigues Souza Junior (APEESP/IFSP)  
Juliana Brito Gomes de Oliveira (APEESP/Secretaria Municipal de Educação-
SP) 
Michele Costa (IFSP)  
Raul Barbosa Dias de Lima (APEESP/ Secretaria Municipal de Educação-SP) 
Rosângela Dantas de Oliveira (UNIFESP)  
Silvia Amâncio de Oliveira (APEESP/Secretaria Municipal de Educação-SP) 


