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I Encontro de Professores em Formação

formação inicial de professores de línguas

16 e 17 de outubro de 2014

 

 

Com muita alegria vimos

Formação do NUPEL: Boas práticas e reflexões sobre a formação inicial de professores 

de línguas, a ser realizado 

ao Acta 2014 – Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia. 

 

Descrição 

O evento tem como objetivo 

professores de línguas através da realização de diversas atividades, dentre as quais: 

mostras de boas práticas, 

professores em formação do Nupel e seus orientadores pedagógicos apresentar

comunidades externa e interna 

pesquisa que refletem sobre a prática docente assistida. 

 

Inscrições 

Os interessados em participar do 

como ouvintes (comunidade 

inscrição preenchendo um formulário na Secretaria no NUPEL (sala 301 do PAF III), 

das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 20h00. Também será possível efetuar a inscrição 

enviando um e-mail para

somente o seu nome completo e, como assunto, a palavra "OUVINTE". O participante 

fará jus ao certificado apenas se obtiver, no mínimo, 75% de frequência no encontro.

 

Programação:  

Dia 16/10 – das 08h00 às 13h0

  

1. 8h00 às 8h10 – Abertura

I Encontro de Professores em Formação do NUPEL
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ncontro de Professores em Formação do NUPEL - Boas práticas e reflexões sobre a 

formação inicial de professores de línguas  

2014 

Primeira Circular 

Salvador, 07 de outubro

vimos anunciar a realização do I Encontro de Professores em 

Boas práticas e reflexões sobre a formação inicial de professores 

, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2013, como e

Semana de Arte, Cultura, Ciência e Tecnologia.  

objetivo promover discussões sobre a formação i

através da realização de diversas atividades, dentre as quais: 

mostras de boas práticas, workshops e mesas coordenadas. Ness

professores em formação do Nupel e seus orientadores pedagógicos apresentar

interna da UFBA sua produção acadêmica 

sobre a prática docente assistida.   

Os interessados em participar do I Encontro de Professores em Formação do NUPEL

comunidade UFBA e comunidade externa) deverão 

inscrição preenchendo um formulário na Secretaria no NUPEL (sala 301 do PAF III), 

das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 20h00. Também será possível efetuar a inscrição 

para: carla.dameane@ufba.br,  até 15/10/2014, informando 

somente o seu nome completo e, como assunto, a palavra "OUVINTE". O participante 

fará jus ao certificado apenas se obtiver, no mínimo, 75% de frequência no encontro.

00 às 13h00, no Auditório (B) do PAF I 

Abertura: Palavras preliminares e boas-vindas aos participantes do 

Encontro de Professores em Formação do NUPEL 

 

 

Boas práticas e reflexões sobre a 

  

de outubro de 2014 

ncontro de Professores em 

Boas práticas e reflexões sobre a formação inicial de professores 

, como evento afiliado 

er discussões sobre a formação inicial de 

através da realização de diversas atividades, dentre as quais: 

se contexto, os 

professores em formação do Nupel e seus orientadores pedagógicos apresentarão às 

sua produção acadêmica e projetos de 

de Professores em Formação do NUPEL 

deverão efetuar a sua 

inscrição preenchendo um formulário na Secretaria no NUPEL (sala 301 do PAF III), 

das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 20h00. Também será possível efetuar a inscrição 

10/2014, informando 

somente o seu nome completo e, como assunto, a palavra "OUVINTE". O participante 

fará jus ao certificado apenas se obtiver, no mínimo, 75% de frequência no encontro. 

vindas aos participantes do 
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2.  8h10 às 10h10 – Workshop

– Prof. Dr. Ricardo Gualda (2

 

 

3. 10h30 às 11h45 – Mostra de

(20 minutos de apresentação para cada um e 15

 

�  Novas perspectivas para o ensino de língua estrangeiras: O cinema e as redes 

sociais como processo interacionista em uma sala de aula

Silva 

� Práticas para o ensino de Língua Inglesa

� Práticas para o ensino de língua latina nas turmas do Núcleo Permanente de 

Extensão em Letras. – Raul Oliveira Moreira

 

4. 11h45 às 13h30 – Mesa Coordenada 1

de apresentação para cada um e 1

 

� Abordagens interacionais e o ensino

Santero 

� Ensinando Latim, a língua morta. Morta?

� O professor e o trabalho com o texto em sala de aula

Santos 

 

 

Dia 17/10 – das 08h00 às 13h00

 

5.    8h00 às 9h40– Mesa Coordenada 2

de apresentação para cada um e 2

 

� O professor intercultural

� Integrando as quatro habilidades n

Sávio Siqueira 

� Aprendendo a ensinar. 

� Aspectos fonológicos das línguas sinalizadas na sala de aula

Teixeira 
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Workshop: O controle da dinâmica na aula de língua estrangeira

Prof. Dr. Ricardo Gualda (2h). 

10h10 às 10h30 – Intervalo 

Mostra de boas práticas dos Professores em Formação do Nupel

e apresentação para cada um e 15 minutos de intervenções)

Novas perspectivas para o ensino de língua estrangeiras: O cinema e as redes 

sociais como processo interacionista em uma sala de aula. – Laércio dos Santos 

Práticas para o ensino de Língua Inglesa. – Felipe dos Santos Nunes de Assis

Práticas para o ensino de língua latina nas turmas do Núcleo Permanente de 

Raul Oliveira Moreira 

Mesa Coordenada 1 Reflexões sobre a práxis docente (20

e apresentação para cada um e 15 minutos de intervenções) 

Abordagens interacionais e o ensino-aprendizagem de LE. – Profª.

Ensinando Latim, a língua morta. Morta? – Profª. Drª. Profa. Tereza Pereira

O professor e o trabalho com o texto em sala de aula. – Profª. Drª. 

h00 às 13h00 no Auditório PAF IIII  

Mesa Coordenada 2. Reflexões sobre a práxis docente (20

de apresentação para cada um e 20 minutos de intervenções) 

O professor intercultural. – Profª. Drª. Denise Scheyerl 

Integrando as quatro habilidades na aula de LE: algumas reflexões

 – Profª. Drª. Elizabeth Ramos 

Aspectos fonológicos das línguas sinalizadas na sala de aula. – Profª

 

 

na aula de língua estrangeira. 

oas práticas dos Professores em Formação do Nupel 

minutos de intervenções) 

Novas perspectivas para o ensino de língua estrangeiras: O cinema e as redes 

Laércio dos Santos 

Felipe dos Santos Nunes de Assis 

Práticas para o ensino de língua latina nas turmas do Núcleo Permanente de 

exões sobre a práxis docente (20 minutos 

Profª. Ma. Camilla 

Profa. Tereza Pereira 

Profª. Drª. Iraneide dos 

docente (20 minutos 

a aula de LE: algumas reflexões. – Prof. Dr. 

Profª. Drª. Elizabeth 
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6.   10h00 às 11h20 – Mesa Coordenada 2

minutos de apresentação para cada um e 20

 

� O ritmo em sala de aula e a organização do tempo pedagógico

Alessandra Caramori 

� Foco no aprendiz: metacognição e responsabilização

� O Exame CELPE-Bras 

L2/LE. – Profª. Drª. Iracema Souza

 

  

7.     11h20 às 12h40 – Mostra de boas práticas dos Professores em Formação do 

Nupel (20 minutos de apresentação para cada um e 20

 

� Educação ambiental nas aulas de italian

Cristiane Landulfo 

� Boas práticas no ensino de Português L2

� Ensinando uma língua sinalizada

 

 

8.      12h40 – Encerramento do I

 

Coordenação do Evento: 

Denise Scheyerl e Carla Dameane
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9h40 às 10h00 – Intervalo 

Mesa Coordenada 2 Reflexões sobre a práxis docente (20

entação para cada um e 20 minutos de intervenções)

O ritmo em sala de aula e a organização do tempo pedagógico

metacognição e responsabilização. – Prof. Me. FabriceGalvez

 e seus efeitos retroativos na sala de aula de Português 

Drª. Iracema Souza 

Mostra de boas práticas dos Professores em Formação do 

e apresentação para cada um e 20 minutos de intervenções)

Educação ambiental nas aulas de italiano no NUPEL: um diálogo possível

Boas práticas no ensino de Português L2. – Conceição Lessa 

Ensinando uma língua sinalizada. – Neemias Gomes Santana 

Encerramento do I Encontro de Professores em Formação do

 

Carla Dameane 

 

 

exões sobre a práxis docente (20 

minutos de intervenções) 

O ritmo em sala de aula e a organização do tempo pedagógico. – Profª Drª. 

FabriceGalvez 

e seus efeitos retroativos na sala de aula de Português 

Mostra de boas práticas dos Professores em Formação do 

minutos de intervenções) 

o no NUPEL: um diálogo possível. – 

Encontro de Professores em Formação do NUPEL  

 


