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SEGUNDA CIRCULAR 
 

Diamantina/MG, 16 de abril de 2012. 
 
 
A Faculdade Interdisciplinar em Humanidades (FIH) e a Diretoria de Relações Internacionais (DRI) 
da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – Campus de Diamantina/MG 
anunciam os prazos para envio de propostas de trabalhos para participação no 1º COLÓQUIO 
INTERNACIONAL : o espanhol como instrumento de mobilidade acadêmica e profissional: 
 

• De 20/04 a 05/05/2012 – recebimento de resumos para apresentação de paineis, relatos de 
experiências e/ou comunicações para o seguinte endereço eletrônico: 
coloquioespanholufvjm@yahoo.com.br 

 
É importante destacar que tanto as propostas (resumos) quanto as apresentações dos trabalhos poderão ser 
feitas em Português ou em Espanhol e devem versar, necessariamente, sobre os seguintes temas: 
 

1. Desenvolvimento de projetos e/ou experiências pedagógicas em espanhol (língua e literatura) no 
ensino regular; 

2. Atuação do profissional de língua espanhola em negócios internacionais, turismo e tradução; 
3. Ensino de língua espanhola para públicos específicos; 
4. Ensino-aprendizagem em atividades de intercâmbio e imersão em língua espanhola; 
5. A produção de material didático em língua espanhola no contexto brasileiro. 

 
Obs: Para enviar os resumos, os participantes deverão baixar a ficha de inscrição no site do colóquio 
http://www.ufvjm.edu.br/site/coloquioespanhol/inscricoes/ e enviá-la para o email do evento com o título da 
modalidade de apresentação escolhida. Exemplo: COMUNICAÇÃO PARTICIPANTE ou PAINEL 
PARTICIPANTE  ou RELATO DE EXPERIÊNCIA PARTICIPANTE .  
 
É importante destacar que cada participante poderá se inscrever em até duas modalidades de apresentação, 
inclusive em co-autoria. 
 
Os participantes que desejarem se inscrever no evento apenas como ouvintes poderão enviar suas fichas de 
inscrição também a partir do dia 20/04. O modelo da ficha já se encontra disponível no site do Colóquio e 
deverá ser enviada para o email do evento contendo o seguinte título: FICHA INSCRIÇÃO OUVINTE .  
 
Caso necessitem, a programação completa do Colóquio, que inclui a agenda cultural do evento, já se 
encontra disponível para consulta em: http://www.ufvjm.edu.br/site/coloquioespanhol/programacao/ 
 
 
A Comissão Organizadora 


