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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC Nº 109
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
EVENTO: Idea Factory: UESC English Language Teaching Convention 2014 - Interculturality in the English classroom: what cultures should we teach?

O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para o evento Idea Factory: UESC English Language Teaching Convention 2014 - Interculturality in the English classroom: what cultures should we teach?, ação do Plano Nacional de Formação de Professores – PARFOR/UESC, com o apoio do projeto de extensão “Dinamizando o ensino da língua inglesa na UESC”, do Departamento de Letras e Artes – DLA.

1 - DAS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS – Apresentação oral e Banner
	1.1  MODALIDADE – Apresentação oral (comunicações, demonstrações etc)
PERÍODO
De 16 de junho a 04 de agosto de 2014.
LOCAL / PROCEDIMENTOS
Pelo e-mail:  elt.convention.uesc@gmail.com
Procedimento: copiar a ficha de inscrição no ANEXO I deste Edital, preenchê-la e enviá-la como arquivo anexo para o e-mail do evento: elt.convention.uesc@gmail.com
VAGAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NAS SESSÕES: Sharing Knowledge and Expertise
5 vagas para estudantes e professores do curso do PARFOR – Língua Inglesa, PIBID-Inglês e dos cursos de graduação e de pós-graduação de Letras (presencial e EAD) e LEA da UESC;
	7 vagas para professores, diretores e coordenadores, da área de língua inglesa, dos cursos livres de idiomas e das redes pública e privada de ensino da região de abrangência da UESC e de outras IES;
Total: 12 (doze) vagas.
Observação: caso as vagas de uma categoria não sejam preenchidas na totalidade, serão remanejadas para a outra, por ordem de inscrição e aceitação
INSTRUÇÕES
Ver Anexo II
TAXAS
Inscrições gratuitas
CARTAS DE ACEITE
Até dia 08.08.14. Observação: os trabalhos aprovados pelos pareceristas da comissão científica terão a garantia de aceite por ordem de inscrição
	
1.2 - MODALIDADE – Banner
PERÍODO
De 16 de junho a 04 de agosto de 2014.
LOCAL / PROCEDIMENTOS
Pelo e-mail:  elt.convention.uesc@gmail.com
Procedimento: copiar a ficha de inscrição no ANEXO I deste Edital, preenchê-la e enviá-la como arquivo anexo para o e-mail do evento: elt.convention.uesc@gmail.com
VAGAS PARA APRESENTAÇÃO DE BANNERS
5 vagas para estudantes e professores do curso do PARFOR – Língua Inglesa, PIBID-Inglês e dos cursos de graduação e de pós-graduação de Letras (presencial e EAD) e LEA da UESC;
	10 vagas para professores, diretores e coordenadores, da área de língua inglesa, dos cursos livres de idiomas e das redes pública e privada de ensino da região de abrangência da UESC e de outras IES;
Total: 15 (quinze) vagas.
Observação: caso as vagas de uma categoria não sejam preenchidas na totalidade, serão remanejadas para a outra, por ordem de inscrição e aceitação
Língua 
Tanto o texto quanto as falas durante o evento serão exclusivamente em língua inglesa
INSTRUÇÕES
Ver Anexo II
TAXAS
Inscrições gratuitas
CARTAS DE ACEITE
Até dia 08.08.14. Observação: os trabalhos aprovados pelos pareceristas da comissão científica terão a garantia de aceite por ordem de inscrição

2  DAS INSCRIÇÕES COMO PARTICIPANTE E OUVINTE
PERÍODO
De 16 de junho a 25 de agosto de 2014
Após esse prazo, serão aceitas inscrições no dia do evento, entre 8:00 e 10:00.
LOCAL
Pelo e-mail: elt.convention.uesc@gmail.com
Procedimento: copiar a ficha de inscrição no ANEXO I deste Edital, preenchê-la e enviá-la como arquivo anexo para o e-mail do evento: elt.convention.uesc@gmail.com
CLIENTELA
Estudantes e professores do curso do PARFOR – Língua Inglesa (UESC);
Professores e estudantes dos cursos de graduação e de pós-graduação de Letras (presencial e EAD) e LEA da UESC;
	Estudantes, professores, diretores e coordenadores, da área de língua inglesa, dos cursos livres de idiomas e das redes pública e privada de ensino da região de abrangência da UESC e de outras IES.
Língua 
Tanto o texto quanto as falas durante o evento serão exclusivamente em língua inglesa
VAGAS PARA PARTICIPANTES/ OUVINTES
Total: 500 (quinhentas) vagas, preenchidas por ordem de inscrição
TAXAS
Inscrições gratuitas


3  DO EVENTO
PERÍODO /
HORÁRIO
Dia 29/08/2014 (sexta-feira) – das 08h00min às 18h00min
(ver programação geral no ANEXO III; a programação mais detalhada será divulgada posteriormente)
LÍNGUA
A língua inglesa será utilizada por todos os palestrantes e apresentadores de trabalho, bem como pelos organizadores (coordenadores e monitores) do evento. Trata-se, portanto, de uma experiência de imersão linguística, além de capacitação profissional.
OBJETIVOS
Aproximar os professores e estudantes de língua inglesa do PARFOR/UESC e dos Cursos de graduação e de pós-graduação de Letras (presencial e EAD) e de LEA da UESC das instituições, profissionais e estudantes que lidam com o ensino dessa língua na região de abrangência da UESC, nas redes pública e privada;
Oferecer oportunidade de divulgação de experiências pedagógicas e curriculares de cursos de línguas da UESC e de outras IES, bem como de professores/coordenadores de língua inglesa das redes pública e privada de ensino e de cursos de idiomas da região de abrangência da UESC;
Promover a discussão de temas relevantes para o profissional de línguas estrangeiras, com enfoque na língua inglesa. O tema deste ano é:
             Interculturality in the English classroom: what cultures should we teach?
Promover o lançamento de obras relevantes, de autores nacionais, na área de ensino e aprendizagem da língua inglesa.
LOCAL
Auditório do Centro de Cultura Governador Paulo Souto.
CARGA HORÁRIA
10 horas

4 DOS CERTIFICADOS – Receberão certificados os participantes que, devidamente inscritos, frequentarem regularmente pelo menos 75% da carga horária do evento.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 10 de junho de 2014.



EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – PARFOR

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÕES
Idea Factory: UESC English Language Teaching Convention 2014
Interculturality in the English classroom: what cultures should we teach?

Data de realização: 29/08/2014
Auditório Paulo Souto – UESC
Enviar este formulário preenchido como arquivo anexo para o e-mail:
elt.convention.uesc@gmail.com

Nome :

Instituição:
(Cursos de Línguas; Escolas Públicas ou Privadas)


Telefone(s):

E-mail:

Status da participação:
(marque dois campos, caso se aplique)
Ouvinte (   )
Apresentação de trabalho oral (   )
Apresentação de trabalho com banner (   )

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL E BANNER:
Título do trabalho:
(em inglês; ver outras instruções no ANEXO II)

Resumo ou breve descrição do curso, ação ou projeto:
(entre 80 e 200 palavras, em inglês; apresentação de atividades, projetos ou metodologias aplicadas em cursos de idiomas ou escolas públicas e privadas relacionadas à temática do evento – interculturalidade no ensino de língua inglesa / questões culturais em geral. Ver mais instruções no ANEXO II)

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÕES

ANEXO II
INSTRUÇÕES

	1. – Instruções comuns para apresentação oral e banner
1.1 – As apresentações orais devem estar relacionadas aos seguintes eixos temáticos:
- Ensino de Língua Inglesa e questões culturais;
- Cultura e identidade;
- Desenvolvimento da interculturalidade;
- Material didático em Língua Inglesa e suas abordagens culturais.
1.2 – Todos os textos e falas devem ser em língua inglesa;
1.3 – Cada autor ou grupo de autores (até três) só poderá se inscrever em uma modalidade de trabalho;
1.4 – Os apresentadores de trabalho poderão fazer divulgação de suas instituições, sejam públicas ou privadas, nos slides durante a apresentação. Também poderão fazer a distribuição de brindes e panfletos promocionais, desde que não ultrapasse o tempo estipulado.
	2. – MODALIDADE - Apresentação oral (nas sessões Sharing Knowledge and Expertise)
2.1 – Cada participante selecionado terá 10 minutos para apresentar seu trabalho;
2.2 – Estarão disponíveis Datashow e microfones;
2.3 – Trabalhos de graduandos deverão conter orientador na área de Língua Inglesa;
	3. – MODALIDADE - Banner
3.1 – Cada participante selecionado na modalidade banner deve estar ao lado de seu respectivo trabalho durante o horário específico na programação geral;
3.2 – O banner deve ser escrito em língua inglesa;
3.2 – Os layouts em CorelDraw dos banners selecionados devem ser enviados para o e-mail do evento no dia 08 de agosto de 2014 para possíveis correções;
3.3 – As medidas especificações dos banners são: altura: 1m; largura: 90cm
3.4 – O banner deve conter as seguintes seções: introdução, objetivos, metodologia, conclusão e referências, conforme as normas da ABNT;
3.5 – Será permitido a participação de 3 coautores, incluindo o orientador;
3.6 – Trabalhos de graduandos deverão conter orientador na área de Língua Inglesa;
3.7 – O banner confeccionado (de acordo com os ajustes sugeridos pelos pareceristas) deve ser entregue na secretaria do Departamento de Letras e Artes (DLA) da UESC até as 19h do dia 27 de agosto de 2014, impreterivelmente. Caso o banner não tenha sido entregue na data estipulada, não será permitida a fixação no dia do evento.
	3. – Casos omissos
	Os casos omissos serão resolvidos/esclarecidos pela Comissão Organizadora.

ANEXO III
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PROGRAMAÇÃO GERAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – PARFOR

Idea Factory: UESC English Language Teaching Convention 2014
Interculturality in the English classroom: what cultures should we teach?


Data de realização: 29/08/2014 / Auditório Paulo Souto – UESC
Contato: elt.convention.uesc@gmail.com

Programação Geral

08:00 – 08:30 Credenciamento
08:15 – 09:00 Exposição de banners
08:45 – 09:00 Sing along – songs in English
09:00 – 09:15 Abertura/Opening pannel
09:15 – 09:25 Raffles (books, grants, dictionaries, souvenirs...)
9:25 – 9:35 Coffee Break
09:35 – 10:35 Guest speaker (to be determined)
10:35 – 12:00 Sharing Knowledge and Expertise (sessão de apresentação de trabalhos e demonstrations 1)

12:00 – 13:30 Lunch

13:30 – 13:40 Sing along – songs in English / Raffles (books, grants, dictionaries, souvenirs...)
13:40 – 14:40 Guest speaker (to be determined)
14:40 – 15:45 Sharing Knowledge and Expertise (sessão de apresentação de trabalhos e demonstrations 2)
15:45 – 16:00 Coffee Break
16:00 – 16:10 Raffles (books, grants, dictionaries, souvenirs...)
16:10 – 17:10 Guest speaker (to be determined)
17:10 - 18:00 Sharing Knowledge and Expertise (sessão de apresentação de trabalhos e demonstrations 3)
18:00 – 18:20 Cultural presentation / Closing / Entrega de certificados

* A programação detalhada, incluindo as palestras, apresentações de trabalhos e as atividades artístico-culturais, será disponibilizada no dia anterior ao evento.

