
EDITAL Nº 179/2019 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES  
OFICINA: “#FicaEspanholBa” 
 
O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna 
pública a abertura das inscrições para OFICINA: “#FicaEspanholBa”, promovida pelo Projeto 
de Extensão Dinamizando o Ensino da Língua Espanhola, do Departamento de Letras e 
Artes (DLA). 

 
1. DAS INSCRIÇÕES: 

PERÍODO 11 de novembro a 11 de dezembro de 2019 

INSCRIÇÃO 
Preencher o Formulário disponível em: 
https://forms.gle/gTCiQRd5b2rAJoBv7 

HORÁRIO Até às 23h00 do dia 11 de dezembro de 2019. 

 
PÚBLICO-ALVO 

Estudantes e professores de Espanhol; comunidade em geral que se 
interesse em lutar pela permanência do ensino de espanhol na Educação 
Básica. 

VAGAS 30 vagas (por ordem de inscrição) 

Taxa Gratuito 

 
2. DA OFICINA: 
A oficina tem como objetivo apresentar, de maneira geral, o que é o movimento brasileiro 
#FicaEspanhol: em que contexto histórico e político surgiu?; onde se iniciou o movimento?; em 
termos de lei, como está a situação do ensino de espanhol nas escolas brasileiras atualmente?; 
e em Ilhéus e Itabuna, em que escolas há o espanhol como disciplina obrigatória na Educação 
Básica? Além da apresentação desse cenário, propõe-se a produção de material que impulsione 
uma luta pela permanência da língua espanhola no currículo das escolas sul baianas. Espera-se 
que os participantes possam sair fortalecidos e com a certeza de que é possível, sim, ensinar 
espanhol no Brasil, apesar das leis e das ações atuais do governo federal. 

 
PERÍODO / 
HORÁRIO 

18 e 19 de dezembro de 2019 – 14:00 às 17:00 

LOCAL 
Sala 1113 – Departamento de Ciências Econômicas (DCEC), 1º andar 
do Pavilhão Pedro Calmon. 

C/HORÁRIA 6 horas 

 
MINISTRANTES 

Profª Ludmila Scarano Coimbra, Adriana Santos, Adriana Barreto, 
Nayara Araujo, Fernanda Fonseca, Joabson Nascimento, Mariane Sales, 
Paulo Santana. 

 
3. 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, 8 de novembro de 2019. 
 

EVANDRO SENA FREIRE 
REITOR 
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