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Promovida pelo Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), a V Jornada sobre 

Ensino-aprendizagem de Línguas em Ambientes Virtuais (JEALAV) será realizada 

no dia 26 de setembro de 2014, das 08h às 18h, nos prédios de Letras e de Ciências 

Sociais e Filosofia da FFLCH-USP.  

 

Assim como nas quatro edições anteriores, a Jornada tem por objetivo abrir um espaço 

de discussão, reflexão e intercâmbio de experiências sobre o ensino/aprendizagem em 

ambientes virtuais.  

 

A programação de 2014 prevê a realização de conferência, mesa-redonda, apresentação 

de comunicações, além de uma sessão especial de apresentação de Grupos de Pesquisa 

da área. O eixo condutor das discussões deste ano girará em torno do tema “Formação 

de Professores”, e o evento será aberto à participação de professores e pesquisadores, 

além de alunos de graduação e de pós-graduação interessados em divulgar seus 

trabalhos de Iniciação Científica ou pesquisas de Mestrado e Doutorado na área.  

 

Confira a seguir a programação geral da jornada (os títulos das apresentações serão 

divulgados em breve em nosso site e em nosso grupo no Facebook). 

 

 

 



 

V JEALAV 

26 de setembro de 2014 

Programação geral do evento 

8h – 8h30 Credenciamento e entrega de material 

8h30 – 9h 

 

Abertura:  

 

Chefia do Departamento de Letras Modernas – FFLCH – USP 

Comissão Organizadora da JEALAV 

9h – 10h 

Conferência de abertura: “Formação para o letramento digital de 

professores” 

 

Profa. Dra. Walkyria Monte Mór - USP 

10h – 10h15 Café 

10h15 – 13h 

Mesa: Formação de professores e ensino a distância  

 

Profa. Dra. Lívia Márcia Radis Baptista - UFC 

Profa. Dra. Angelita Quevedo - PUC/SP 

Prof. Dr. Marcelo Buzato - UNICAMP 

Profa. Dra. Heloísa de Albuquerque-Costa - USP 

13h – 14h30 Almoço 

14h30 – 15h30 Apresentação de Grupos de Pesquisa (CNPq) 

15h30 – 15h45 Café 

15h45 – 17h45 Comunicações 

17h45 – 18h Encerramento 

 

 

As inscrições estarão abertas de 22 de julho de 2014 a 23 de setembro de 2014 e 

devem ser realizadas em nosso site, no link: 

http://jealavusp.wix.com/jealav2014#!inscricoes/chw4 

 

 

http://jealavusp.wix.com/jealav2014#!inscricoes/chw4


São duas as modalidades de apresentação: 

1) Comunicações: apresentação de trabalhos que discutam resultados de pesquisas 

desenvolvidas na área de formação de professores e ensino de línguas em ambientes 

virtuais e/ou com o uso de tecnologias.  

2) Grupos de Pesquisa: apresentação de líderes ou membros de Grupos de Pesquisa 

cadastrados no CNPq, a fim de divulgar dinâmicas de trabalho e pesquisas que estão 

sendo realizadas na área de ensino a distância e uso de tecnologias.  

 

O prazo para o envio de resumos com propostas de comunicações e inscrição dos 

Grupos de Pesquisa ficará aberto de 25 de julho de 2014 a 15 de agosto de 2014 (ao 

escolher a opção desejada, você será redirecionado a um formulário específico). As 

normas estão disponíveis na página de inscrições de nosso site. 

  

Observação: o participante poderá se inscrever nas duas modalidades de apresentação. 

  

As taxas de inscrição variam de acordo com a categoria do participante:  

 

Inscrições com apresentação de trabalho: Inscrições como ouvinte: 

professores R$ 50,00 professores R$ 40,00 

alunos de pós-graduação R$ 30,00 alunos de pós-graduação R$ 25,00 

alunos de graduação R$ 15,00 alunos de graduação R$ 10,00 

 

O participante deverá efetuar um depósito identificado, respeitando os valores acima 

informados, na conta especificada a seguir:  

Banco: Santander (033)  

Agência: 3929  

Conta: 010854223  

Titular: Mônica Ferreira Mayrink O'Kuinghttons  

 

Efetuado o depósito, o participante deverá enviar seu comprovante para o e-mail 

jealav.usp@gmail.com. Os estudantes deverão também enviar um comprovante de 

matrícula para esse e-mail, atestando sua categoria.  

 



Verifique o prazo para o pagamento das taxas de inscrição e envio dos comprovantes:  

 

Prazos para o pagamento das taxas: 

Inscrições com apresentação de trabalhos: 01 de setembro de 2014  

Inscrições como ouvinte: 20 de setembro de 2014 

 

Prazos para envio dos comprovantes: 

Inscrições com apresentação de trabalhos: 05 de setembro de 2014 

Inscrições como ouvinte: 22 de setembro de 2014 

 

Contato: jealav.usp@gmail.com  

Site oficial do evento: http://jealavusp.wix.com/jealav2014  

Grupo no Facebook: http://www.facebook.com/groups/jealav.usp/  

 

Agradecendo a participação, aguardamos sua presença em nosso evento.  

Comissão Organizadora. 

 

http://jealavusp.wix.com/jealav2014
http://www.facebook.com/groups/jealav.usp/

