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1º COLÓQUIO INTERNACIONAL: 
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Realização: de 24 a 27 de maio de 2012 
 

TERCEIRA CIRCULAR 
 
 

Diamantina/MG, 05 de maio 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 a prorrogação dos prazos para envio de propostas de trabalhos para participação no 1º 
COLÓQUIO INTERNACIONAL: o espanhol como instrumento de mobilidade acadêmica e profissional: 
 

• até dia 13/05, domingo – 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. 
 

ATENÇÃO!!!! 
 
Os participantes que desejarem se inscrever no evento APENAS como ouvintes poderão enviar suas fichas 
de inscrição até o dia 24/05, dia do início do evento, anexando o comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição. 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 .  

• VALE DESTACAR QUE A CERTIFICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO  COLÓQUIO 
ESTARÁ VINCULADA À CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE CUMPR IDA PELO 



 

 

INSCRITO NAS DIFERENTES ATIVIDADES, INCLUINDO AS CU LTURAIS, PREVISTAS 
PARA ACONTECEREM DURANTE OS DIAS DO EVENTO. 

 
Caso necessitem, a programação completa do Colóquio, bem como a agenda cultural do evento, já se 
encontram disponíveis para consulta em: http://www.ufvjm.edu.br/site/coloquioespanhol/programacao/ e  
http://www.ufvjm.edu.br/site/coloquioespanhol/agenda-cultural/ 
 
 
EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
 
A confirmação final da inscrição do participante ou do ouvinte no evento se dará por meio do envio do 
comprovante de depósito devidamente identificado com os seguintes dados: nome completo, modalidade de 
participação, para o e-mail: coloquioespanholufvjm@yahoo.com.br 
 
VALORES:  
 

• R$20,00 – OUVINTES:  Professores da rede pública e particular de ensino, alunos de graduação e 
pós-graduação e demais interessados.  

 
• R$40,00 – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS : Professores da rede pública e particular de 

ensino, alunos de graduação e pós-graduação.  
 

• R$80,00 – COM OU SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS : Professores do Ensino 
Superior (INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PARTICULARES), mestres e doutores.  
 

CONTA PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 
 
BANCO: 104 (Caixa Econômica Federal/CEF) 
AGÊNCIA: 0112 
CONTA: 15.727-0 
TITULAR: FUNDAEPE 
 
 
NORMAS DE APRESENTAÇÃO:  
 

1 – COMUNICAÇÕES 
Exposição oral de até 15 minutos, com ou sem apoio de material audiovisual, apresentando projetos de 
pesquisa, extensão ou ensino em andamento ou já concluídos que estejam relacionados a uma das áreas 
temáticas deste Colóquio, bem como reflexões teórico-investigativas acerca dessas mesmas temáticas. 
 

2 – RELATO DE EXPERIÊNCIA 
Exposição oral de até 15 minutos, com ou sem apoio de material audiovisual, apresentando relatos sobre 
atividades, projetos e ações pedagógicas relacionadas ao ensino do idioma Espanhol realizados no âmbito do 
ensino regular público ou privado (níveis fundamental e médio), em cursos livres de idiomas, etc., bem 
como relatos de participação como alunos de Espanhol em programas de intercâmbio cultural, entre outros. 
Todos os relatos devem estar relacionados a alguma das áreas temáticas deste Colóquio.  
 

3 – PAINEL 
Exposição oral apresentando relatos sobre atividades, projetos e ações pedagógicas relacionadas ao idioma 
Espanhol realizados no ensino regular público ou privado, em cursos livres de idiomas, etc., bem como 
relatos de participação como alunos de Espanhol em programas de intercâmbio cultural, entre outros e/ou 



 

 

apresentando projetos de pesquisa, extensão ou ensino em andamento ou já concluídos que estejam 
relacionados a uma das áreas temáticas deste Colóquio.  
 

 
ESTRUTURA DO PAINEL  
 

O painel deve conter, no alto, os seguintes títulos obrigatórios: título do trabalho, nome dos autores e 
referência ao programa de fomento e instituição (Exemplo: FAPEMIG) ou, no caso de relato de atividade 
didático-pedagógica, os dados da instituição (nome e cidade); introdução, objetivos, metodologia (materiais 
e métodos), conclusões (Resultados) e referências (principal);   

É livre o aspecto estético, desde que respeitadas as normas convencionais (ABNT) para a parte textual e uso 
de recursos como tabelas, gráficos, fotos, mapas, etc.. 

Dimensões do painel: 1,20m (altura) x 0,90m (largura). 

 

Para outras informações, acesse o site do evento ou escreva para: coloquioespanholufvjm@yahoo.com.br 

 
A Comissão Organizadora 


