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SEGUNDA CIRCULAR 
 

São Paulo, 01 de abril de 2013 
 
Neste ano, a APEESP completa 30 anos de existência. Como parte dos eventos 
comemorativos desta data, promoveremos o II Simpósio da APEESP – 30 anos, que 
ocorrerá nos dias 13 e 14 de setembro de 2013 na cidade de São Paulo. Também 
será uma oportunidade de rendermos homenagem ao professor Mario González, um 
dos fundadores e o primeiro presidente da associação. 

O evento pretende ser 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. Neste sentido, o II Simpósio da APEESP 
contará, por um lado, com palestras e mesas redondas compostas por convidados. 
Por outro, estará aberto à participação de professores e futuros professores mediante 
a apresentação de comunicações orais e oficinas.  

 

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE PROPOSTAS  
DE COMUNICAÇÕES ORAIS E OFICINAS: 

 
Eixos temáticos:  

As comunicações e oficinas deverão ser organizadas de acordo com os seguintes 
eixos temáticos: 

• Ensino de língua espanhola e de literaturas hispânicas 
• Língua espanhola 
• Literatura, cultura e história dos países hispânicos 
• Tradução e ensino da tradução 

 



Comunicações orais: 
• As comunicações orais devem se encaixar em algum dos eixos temáticos do Simpósio. 
• Podem ser apresentadas nas seguintes modalidades: apresentação de pesquisas em 
andamento ou concluídas; relatos de experiências docente.  
• As comunicações terão 15 minutos como tempo de exposição. 
• Poderão ser apresentadas em português ou espanhol. 
• As propostas deverão ser realizadas por meio do preenchimento do formulário de inscrição 
online disponível em nossa página web (http://www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326).  
• O resumo deverá conter de 200 a 300 palavras, além do título e cinco palavras-chave. 
 
Oficinas: 
• As oficinas devem encaixar-se nos eixos temáticos do Simpósio. 
• Devem ser pensadas como atividades dirigidas a um público formado por professores e 
futuros professores de espanhol, apresentando caráter prático e reflexivo, isso é, tanto 
voltado à prática docente do professor de espanhol – sobretudo no contexto brasileiro – como 
à reflexão sobre essa prática.  
• As oficinas deverão ter duração de uma hora e meia. 
• Poderão ser apresentadas em português ou espanhol. 
• As propostas deverão ser realizadas por meio do preenchimento do formulário de inscrição 
online disponível em nossa página web (http://www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326).  
• Os resumos para propostas de oficinas devem conter entre 400 e 600 palavras, além do 
título.  
• No resumo devem constar: objetivo (propósitos da oficina), contextualização 
(apresentação, justificativa, referências teóricas) e metodologia (estrutura da oficina, tipos de 
atividades e/ou propostas a serem empregadas, materiais a serem empregados. 
 
 
DATAS IMPORTANTES:  
Inscrições: a partir de 01/04/2013. 
Prazo para envio de propostas de comunicações e oficinas: de 01/04/2013 a 01/06/2013. 

 
 
Tabela de valores de inscrição: 

 até 15 de julho após 15 de julho 
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$ 90 R$ 105 

Estudantes de Graduação – 
Letras/Espanhol Não Associados 
à APEESP 

R$ 35 R$ 42 

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



PROCEDIMENTO PARA O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO: 
Após o preenchimento do formulário online (http://www.apeesp.com.br/web/?page_id=1326), 
efetive sua inscrição realizando o pagamento. Deposite ou transfira o valor correspondente na 
seguinte conta e envie o comprovante para simposioapeesp@gmail.com com o assunto 
“Pagamento Inscrição”: 

Banco do Brasil (001) 
Agência: 3559-9 
Conta corrente: 47.312-X 

Aqueles que enviarem propostas de comunicação ou oficina deverão aguardar o aceite para 
realizar o pagamento. 

 

Para entrar em contato com a comissão organizadora, escreva para: 
simposioapeesp@gmail.com. 
 

 
 
Coordenação da Comissão Organizadora 
Andreia dos Santos Menezes (APEESP/UNIFESP) 
Gustavo Garcia (APEESP / FMU) 
Larissa Fostinone Locoselli (APEESP / Centro de 

Línguas da FFLCH-USP) 
 
 
 
 

Comissão Organizadora 
Angela dos Santos (APEESP / FATEC) 
Bruna Macedo (APEESP / PG-USP) 
Daniela Ioná Brianezi (APEESP / PG-USP) 
Isabella Gallardo (APEESP / PG-USP) 
Jorge Rodrigues Souza Junior (APEESP/PG-USP) 
Laura Sokolowicz (APEESP / PG-USP) 
Michele Costa (APEESP / PG-USP) 
Rosangela Dantas (APEESP / UNIFESP)

 
 
 
Comissão Científica 
Adrián Pablo Fanjul (USP) 
Angélica Karim Simão (UNESP) 
Antonio Roberto Esteves (UNESP) 
Fernanda Castelano Rodrigues (UFSCar) 
Graciela Alicia Foglia (UNIFESP) 
Heloísa Pezza Cintrão (USP) 
Ivan Rodrigues Martín (UNIFESP) 
María Teresa Celada (USP) 
María Zulma Moriondo Kulikowski (USP) 
Mônica F. Mayrink O'Kuinghttons (USP) 
Neide Maia González (USP) 
Pablo Fernando Gasparini (USP) 
Rosa Yokota (UFSCar) 


