Inscrições: gratuitas

OBJETIVOS DO EVENTO:

Carga Horária para certificação:
8h para ouvintes no dia 8/9;

Discutir questões relacionadas ao ensino de Língua
Portuguesa e Literatura na Educação Básica;
Integrar o ensino desenvolvido na UNIOESTE
com as escolas públicas;
Socializar trabalhos desenvolvidos por alunos do
PROFLETRAS.

14h e 30 minutos para quem participe nos dois
dias do evento. (A programação do dia 9/9 é
exclusiva para alunos e docentes do
Programa).
Como se inscrever:
Enviar ficha de
inscrição até o dia 02 de setembro de 2016
para
o
e-mail
profletras.unioeste.eventos@gmail.com
Número de vagas: 100
Informações: Secretaria do Profletras
–
3220-7276
ou
pelo
e-mail
profletras.unioeste.eventos@gmail.com

III SIMPÓSIO DO
PROFLETRAS/
UNIOESTE

PÚBLICO-ALVO DO EVENTO:
Gestores educacionais, professores das escolas
municipais e estaduais de Cascavel, Toledo, Foz
do Iguaçu, Medianeira, Francisco Beltrão,
Marechal Cândido Rondon, Planalto, Tupãssi,
Vera Cruz do Oeste, Guaratuba, Santa Terezinha
do Itaipu, São João, São Jorge do Patrocínio, São
José das Palmeiras e Iporã do Oeste/SC, alunos do
PROFLETRAS, alunos do Mestrado em Letras e
alunos da graduação em Letras e demais
interessados.

Comissão Organizadora:
ORGANIZAÇÃO:
PROFLETRAS/UNIOESTE
Cascavel

campus

de

APOIO:

Centro de Educação, Comunicação e Artes –
CECA
Direção do Campus UNIOESTE/Cascavel
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES)
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN)
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica
(Procad)

Greice da Silva Castela
Aparecida Feola Sella
Carmen Teresinha Baumgärtner
Clarice Cristina Corbari
Denise Scolari Vieira
Gilmei Francisco Fleck
Maria Elena Pires Santos
Rita Maria Decarli Bottega
Sanimar Busse
Terezinha da Conceição Costa Hübes
Valdeci Batista de Melo Oliveira
Secretária:
Cristina Maria Santos Nicolau

DATA: 08 e 09 de setembro de 2016
LOCAL: Miniauditório II da UNIOESTE –
Universidade Estadual do Oeste do Paraná,
Campus Cascavel.

Cascavel-PR
2016

APRESENTAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
09/09/2016

O Programa de Mestrado Profissional em
Letras (PROFLETRAS), recomendado com
nota 4 pela CAPES, é um curso de Pósgraduação stricto sensu oferecido em rede
nacional que conta com a participação de 49
instituições de ensino superior públicas com a
coordenação nacional da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN).
O Programa possui como principais objetivos
melhorar a formação de professores do ensino
fundamental no ensino de língua portuguesa,
melhorar a qualidade da Educação Básica no
que se refere às habilidades de leitura e de
escrita e colaborar para o declínio das atuais
taxas de evasão dos alunos no ensino
fundamental.
O público-alvo do PROFLETRAS é
constituído por docentes egressos de cursos de
Licenciatura em Letras (com habilitação em
Língua Portuguesa), que pertencem ao quadro
permanente da rede pública e que estão
lecionando língua portuguesa no ensino
fundamental (1º ao 9º ano) no ano em que
realizam o exame de seleção para ingresso no
Programa.
Esse III Simpósio do Programa objetiva
discutir questões relacionadas ao ensino de Língua
Portuguesa e Literatura na Educação Básica;
integrar o ensino desenvolvido na UNIOESTE
com as escolas públicas e socializar trabalhos
desenvolvidos por alunos do PROFLETRAS.

08/09/2016
Manhã
8h às 8h30min – credenciamento
8h30min às 9h – abertura do evento
9h às 10h – Palestra de abertura: “A formação
do professor de Língua Portuguesa para o
trabalho com as práticas de linguagem” profª Drª Rosângela Hammes Rodrigues
(UFSC)
10h às 12h – Apresentação das pesquisas dos
alunos concluintes do PROFLETRAS– Turma
2014/2016

Tarde
13h30min às 17h30min – Apresentação das
pesquisas dos alunos concluintes do
PROFLETRAS – Turma 2014/2016

Ver lista de trabalhos a serem apresentados
e respectivos horários no site do Programa:
www.unioeste.br/pos/profletras

Apresentação dos projetos dos alunos do
PROFLETRAS – Turma 2016/2018 – Nesse
dia só poderão assistir às apresentações
alunos e professores do Programa.

