
	  
	  

	   	   	   	  

 

 
 
 
 

 
II Simpósio da APEESP - 30 anos 

13 e 14 de setembro de 2013 
 

QUINTA CIRCULAR 
 

São Paulo, 14 de agosto 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 e, por outro, com a participação de 
professores e futuros professores mediante a apresentação de comunicações orais e oficinas.  

Nesta quinta circular, comunicamos que no evento serão oferecidas cinco diferentes 
oficinas simultâneas. Em função do número limitado de lugares disponíveis em cada uma, os 
interessados, após a efetivação da inscrição no evento, deverão selecionar uma delas e se 
inscrever previamente em nosso site (http://www.apeesp.com.br/web/?page_id=2480): 

• “Argumentação e debate. As consequências da repressão na Argentina”, Prof. 
Gustavo Walter Spandau (PG USP - Bolsista CAPES). 

• “Cuéntame un cuento”, Profa. Me. María Asunción Pérez Pajares (Instituto Politécnico 
de Bragança - Universidade Sénior de Bragança - Portugal). 

• “Los materiales audiovisuales en las clases de ELE: propuesta de una secuencia 
didáctica”, Profa. Elaine Cristina Araújo (Instituto Federal de São Paulo - campus 
Cubatão).  

• “Plataforma Moodle e ensino de espanhol: possibilidades, limitações e desafios”, 
Profa. Dra. Mônica Ferreira Mayrink (Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 
Humanas - Universidade de São Paulo). 

• “Sugestões de atividades usando comerciais de TV nas aulas de E/LE”, Profa. Me. 
Maria Célia Cardoso de Lira (Instituto Federal Fluminense). 

Também disponibilizamos nesta circular a programação geral do evento conforme 
consta a seguir: 



	  
	  

PROGRAMAÇÃO	  GERAL	  

13	  de	  setembro	  –	  Sexta-‐Feira	  	  
Faculdade	  de	  Filosofia,	  Letras	  e	  Ciências	  Humanas	  

da	  Universidade	  de	  São	  Paulo	  (FFLCH-‐USP)	  
	  
8h	  –	  Credenciamento	  
	  
9h	  –	  10h30	  –	  Mesa	  de	  abertura	  	  

Tema:	  O	  espanhol	  no	  Brasil:	  histórico	  e	  perspectivas/	  Homenagem	  ao	  Prof.	  Mario	  
González	  
Prof.	  Dr.	  Antonio	  Esteves	  (UNESP)	  
Prof.	  Me.	  Gustavo	  Garcia	  (Presidente	  da	  APEESP)	  
Prof.	  Me.	  Marcos	  Maurício	  Alves	   da	   Silva	   (ESPM)	   (lerá	   texto	   elaborado	   conjuntamente	  
por:	   Prof.	   Dr.	   Adrián	   Fanjul,	   Profa.	   Dra.	   Fernanda	   Castelano	   Rodrigues,	   Prof.	   Dr.	   Ivan	  
Martin,	  Profa.	  Me.	  Lorena	  Menon	  e	  Prof.	  Me.	  Marcos	  Maurício	  Alves	  da	  Silva)	  
Profa.	  Dra.	  Neide	  González	  (USP)	  

	  
10h45	  –	  12h15	  -‐	  Sessão	  de	  comunicações	  1	  
	  	  
13h30	  –	  15h15	  –	  Sessão	  de	  Oficinas	  
	  
15h30	  –	  17h	  –	  Sessão	  de	  Comunicações	  2	  
	  
17h15	  –	  19h	  –	  Conferência	  

Tema:	  Alcance	  y	  límite	  del	  Diccionario	  del	  español	  de	  México	  
Prof.	  Dr.	  Luis	  Fernando	  Lara	  (Colegio	  de	  México)	  

	  
	  

14	  de	  setembro	  –	  Sábado	  
Memorial	  da	  América	  Latina	  

	  
14h-‐15h30	  -‐Mesa	  1	  

Tema:	  A	  formação	  e	  o	  trabalho	  do	  tradutor	  
Profa.	  Dra.	  Heloísa	  Pezza	  Cintrão	  (USP)	  
Trad.	  María	  del	  Pilar	  Sacristán	  Martín	  

	  
15h45-‐16h15	  -‐	  Mesa	  2	  

Tema:	  A	  noção	  de	  cultura	  no	  ensino	  de	  LE	  
Prof.	  Dr.	  Carlos	  Bonfim	  (UFBA)	  
Profa.	  Dra.	  Silvana	  Serrani	  (UNICAMP)	  
	  

16h30-‐18h	  -‐	  Mesa	  3	  	  
Tema:	  Políticas	  linguísticas	  na	  atualidade	  latino-‐americana	  
Prof.	  Dr.	  Carlos	  Alberto	  Faraco	  (UFPR)	  
Prof.	  Dr.	  Xoán	  Lagares	  (UFF)	  

	  
18h30	  –	  Confraternização	  

 

 



	  
	  

Reiteramos que os professores que comprovadamente lecionam no ensino 
fundamental e médio da rede pública no Brasil estarão isentos do pagamento da 
inscrição. 
 

Tabela de valores de inscrição (todos deverão enviar comprovante que confirme 
sua inserção na categoria em que se enquadre): 

 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 

Professores que lecionam no 
ensino fundamental e médio da 
rede pública de ensino no Brasil 

ISENTO 

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

 
 
PROCEDIMENTO PARA A EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

1. Preencha o formulário online (http://www.apeesp.com.br/web/?page_id=2506). 
2. Deposite ou transfira o valor correspondente na seguinte conta: 
Banco do Brasil (001) 
Agência: 3559-9 
Conta corrente: 47.312-X 
3. Envie o comprovante de pagamento E o comprovante que confirme sua inserção na 
categoria na qual se enquadra para simposioapeesp@gmail.com com o assunto “Pagamento 
Inscrição”. 
 
- Os professores que lecionam no ensino fundamental e médio da rede pública de ensino no 
Brasil deverão apenas preencher o formulário online E enviar o comprovante de que se 
enquadra nessa categoria. 
 

 

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

 



	  
	  

Fundação Memorial da 
América Latina 

	  

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 
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) 

 

 
APOIO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Programa de Pós-gradução 
em Língua Espanhola e 
Literaturas Espanhola e 

Hispano-Americana 
FFLCH-USP	  

Escola de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas 

UNIFESP	  


