VII CLAFPL – Congresso Latino-Americano
de Formação de Professores de Línguas
Universidade Federal do Pará
11 a 13 de setembro de 2018

3ª Circular

A Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Grupo de Trabalho “Formação de
Educadores na Linguística Aplicada”, da Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Letras e Linguística (ANPOLL), reiteram o convite para a participação no
VII CLAFPL – Congresso Latino-Americano de Formação de Professores de Línguas, a
ser realizado no campus da Universidade Federal do Pará, em Belém, Pará, Brasil, no
período de 11 a 13 de setembro de 2018, com o tema:
Formação docente em tempos críticos: múltiplas dimensões
As Cartas de Aceite dos trabalhos submetidos serão enviadas aos e-mails dos
proponentes e também estarão disponíveis a partir de 21 de maio de 2018 no site do
Congresso.
Conforme explicitado na 1ª Circular, as línguas oficiais do evento serão português,
espanhol e inglês e a apresentação deverá ser feita na língua na qual o resumo foi
escrito.
A realização da inscrição se dará da seguinte forma:
1. Preenchimento da ficha de inscrição no site [clique aqui] do evento.
No ato da inscrição, o participante deverá definir se também deseja: (a) inscrever-se para
o passeio de barco “Luzes da Cidade” e/ou para o “Jantar Paraense” (ambas serão
atividades por adesão) e/ou (b) adquirir tickets para os almoços nos três dias do evento.
Obs.: Não será possível inscrever-se posteriormente nas atividades por adesão ou
adquirir os tickets para os almoços.
•

Os valores encontram-se nas tabelas a seguir:

(a) Especificações e valores para a inscrição no evento:
Categoria
21 de maio a 11 de junho
10 de junho a 10 de julho

11 de julho a
10 de agosto

Professor de IES com apresentação

R$ 200,00

R$ 220,00

R$ 240,00

Aluno de pós-graduação com apresentação

R$ 180,00

R$ 200,00

R$ 220,00

Aluno de graduação e Professor
Educação Básica com apresentação

da

R$ 130,00

R$ 150,00

R$ 170,00

Professor de IES sem apresentação

R$ 140,00

R$ 160,00

R$ 180,00

Aluno de pós-graduação sem apresentação

R$ 120,00

R$ 140,00

R$ 160,00

Aluno de graduação e Professor
Educação Básica sem apresentação

R$ 80,00

R$ 100,00

R$ 120,00

da

(b) Especificações e valores para a adesão ao passeio e/ou ao jantar:
Data/
Evento
Local
Duração
Horário

Passeio de barco:
Luzes da Cidade

Detalhamento

Jantar Paraense

Detalhamento

Píer - Valeverde Turismo,
na Estação das Docas:
Av. Boulevard Castilhos
França, s/n, Campina

Valor

Terça-feira,
dia 11/09/18
Horário:
Apresentação no
Píer às 19:30h.
Saída às 20h.

20-21:30h

R$ 50,00

Música ao vivo, show folclórico, guia de turismo e venda de comidas
típicas.

Hotel Beira Rio:
Av. Bernardo Sayão, s/n,
Guamá

Quarta-feira, dia
12/09/18
19-23h

R$ 90,00

Horário:
A partir de 19h

Buffet com cardápio regional, música ao vivo, show folclórico e bebidas
não alcoólicas.

(c) Especificações e valores para os três almoços oferecidos no local do evento:
Evento

Local

Data/
Horário

Duração

Valor

12:30h
-14:30h

R$
100,00

11 a 13/09/18
Almoços no local
do congresso

Detalhamento

Espaço térreo do Mirante do
Rio (UFPA)

Horário:
A partir de 12:30h

Tickets referentes a três almoços para utilização durante o congresso.
Buffet com comida caseira, sobremesa, suco e água.

2. O pagamento da taxa de inscrição, bem como da adesão ao passeio e/ou ao jantar e
dos tickets para os três almoços, deve ser feito da seguinte maneira:
(a) Participantes residentes no Brasil:
Por meio de depósito ou transferência bancária para a conta:
Banco do Brasil
Agência: 3702-8
Conta corrente: 46.505-4
Walkyria Magno e Silva
CPF: 253.010.129-91
(b) Participantes residentes no exterior:
1)
Ordem
de
pagamento
internacional,
informando
o
código
IBAN:
BR7500000037020000465054C2.
Obs.: Operação sujeita a taxas diferenciadas para cada Banco.
OU
2) Transferência via Western Union: presencialmente nas agências autorizadas,
informando os dados a seguir:
Banco do Brasil
Agência: 3702-8
Conta corrente: 46.505-4
Walkyria Alydia Grahl Passos Magno e Silva
CPF: 253.010.129-91
3. Envio do comprovante de pagamento:
Todos os participantes devem enviar o comprovante de depósito ou de transferência
bancária para o e-mail viiclafpl.comprovante@gmail.com.
O campo Assunto, do e-mail, deve conter o nome completo do participante. No corpo do
e-mail, o participante deve discriminar detalhadamente ao que se refere o valor
depositado/transferido (Ex.: Inscrição e Jantar / Inscrição e Passeio “Luzes da Cidade” /
Inscrição e tickets para três almoços...).
Informes importantes:
1. A inclusão de trabalhos na programação está condicionada ao pagamento da inscrição
de todos os autores da proposta.
2. Não haverá reembolso de valores no caso de desistências, cancelamentos ou outros
impedimentos.
3. A organização do evento disponibilizará projetores DataShow para as apresentações.
Todos os demais equipamentos (como computadores, cabos, adaptadores para
conexões VGA e HDMI etc.) são de inteira responsabilidade do participante.
4. A organização do evento proverá o serviço de Tradutor-Intérprete de
LIBRAS/Português, prioritariamente, para as apresentações em LIBRAS, bem como para
a Mesa Redonda, as Conferências e o Painel Latino-Americano.
Informações:
Facebook: www.facebook.com/VIICLAFPL
E-mail: viiclafpl@gmail.com

