
Quinta circular

Prezado congressista:

Leia com atenção esta circular, ela contém dados muito importantes 
para sua participação no I CIPLOM e I EAPLOM

I. Abertura no Parque Tecnológico Itaipu

II. Recursos tecnológicos para a apresentação de comunicações

III. Sobre o Encontro de Associações

IV. Prazo final para inscrição de ouvintes 

V. Programação geral



I. Abertura do Congresso
Como fora difundido e pode ver-se na Programação Geral, a abertura do 
Congresso,  no  final  da  tarde  do  dia  19  de  outubro,  será  no  Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI). 
O PTI é uma zona de segurança, em consequência, o acesso é permitido 
somente nos veículos autorizados e prévio credenciamento. Entre as 17h 
e as 18h será realizado um credenciamento no hall do prédio administrativo 
da  UNIOESTE.  Minutos  depois,  os  ônibus  de  Itaipu  sairão  para  o  PTI 
levando todos os participantes. Quem não for nesses ônibus, não poderá 
entrar depois ao PTI nem participar da abertura. Não se trata de algo 
que  nós,  organizadores,  possamos  flexibilizar  nem  sobre  o  qual  seja 
possível  abrir  exceções.   Todas  as  visitas  a  Itaipu,  incluindo os  muitos 
passeios  turísticos que o PTI recebe todo dia,  se  realizam sob idênticas 
condições de segurança.
Para fornecer previamente ao PTI uma lista de todos os interessados em 
participar da abertura, habilitamos um mecanismo de  registro no site do 
evento,  www.unioeste.br/eventos/ciplom No  meio  da  tela  de  início 
encontrará uma faixa que o convida a preencher o formulário para entrar ao 
PTI. Basta registrar ali seu nome e número de documento, e será incluído 
automaticamente  em  uma  lista  que  estará  na  UNIOESTE  na  hora  do 
credenciamento, na terça-feira, dia 19, das 17 às 18. Apresentando-se nesse 
horário,  receberá  o  crachá  que  lhe  permitirá  ingressar  nos  ônibus  que 
entrarão ao PTI. Durante o credenciamento será oferecido um serviço de 
café enquanto esperamos pelos ônibus no hall da UNIOESTE. Chegando 
cedo,  poderemos  participar  de  um  momento  ameno  de  encontro  e 
facilitaremos o credenciamento de todos.
O registro no site tem também a função de ajudar-nos a calcular quantos 
ônibus precisaremos.  Por isso,  registre seu nome unicamente se pensa 
participar da abertura. Quem não for para a abertura, poderá participar 
de todas as outras atividades do Congresso e Encontro credenciando-se em 
qualquer outro momento. 
Em síntese:

Se for participar da abertura:
- Registre-se no site
- Seja pontual. Depois da saída dos ônibus, não poderá entrar no PTI

Se não for participar da abertura:
- Não se registre no site
- Esperamos por você em todas as outras atividades do CIPLOM

http://www.unioeste.br/eventos/ciplom


II.   Recursos para a apresentação de 
comunicações

Todas as salas  de apresentação estão equipadas com computador  e data 
show.  Os  programas  operáveis  são  convencionais,  Open  Office  2003, 
Microsoft Office 2003, Windows Mídia Player. Evite arquivos em outros 
programas  ou  em  versões  mais  recentes.  Lembre  que  seu  tempo  de 
exposição não será superior a 20 minutos dê prioridade ao conteúdo de sua 
pesquisa ou experiência.

III.   Sobre o Encontro de Associações
 
Concomitantemente  ao  I  CIPLOM,  será  realizado  o I  Encontro  de 
Associações  de Professores  de Línguas Oficiais  do MERCOSUL – I 
EAPLOM, com sessões temáticas abertas a todos os inscritos. No site tem 
informação completa sobre as sessões temáticas e a programação. Já foi 
difundida a circular  do EAPLOM, incluindo sua ficha de inscrição,  que 
reproduzimos a seguir. Lembramos que todo inscrito no CIPLOM que tiver 
interesse pode participar, havendo um limite de 150 vagas para as sessões 
temáticas. Para a plenária final da sexta-feira dia 22, no há limite de vagas 
nem necessidade de inscrição prévia, e nela se apresentarão as conclusões e 
encaminhamentos  das  sessões  temáticas,  à  vez  que  atuará  como 
encerramento, também, do Congresso.

 

Ficha de inscrição no I EAPLOM
Nome 
completo:  
E-mail:  
País:  
Cidade:  
Está inscrito no I CIPLOM?  ( )Sim ( )Não
É associado a alguma Associação:  ( )Sim ( )Não - Se sim, qual?:
 

Se for participar, enviar ficha a eaplom@gmail.com 

mailto:eaplom@gmail.com


IV.  Prazo final para inscrição de ouvintes

Encontra-se ainda aberta a inscrição de participantes sem apresentação de 
trabalho. O prazo para essa inscrição será encerrado no dia 30 de setembro 
de  2010.  Conforme  normas  já  difundidas,  os  interessados  deverão 
preencher  a  ficha  de  inscrição  disponível  no  site  e  enviar  a 
ciplom@gmail.com.  O  pagamento  da  inscrição,  para  participantes  da 
Argentina e do Braasil, deverá ser realizado até 7 de outubro de 2010 nas 
contas bancárias indicadas no site e enviando o comprovante ao endereço 
da Tesouraria de cada país, também constante do site.

V.  Programação Geral (Congresso e 
Encontro)

(veja também, no site, descrição detalhada das sessões de comunicações)

Terça-feira, 19 de Outubro

ENCONTRO DE ASSOCIAÇÕES (EAPLOM)

8h:30m a 9h - Credenciamento

9h a 12h (Mini-auditório UNIOESTE):
Sessão temática I: Políticas linguísticas e legislação educativa
I Sessão temática II: Implementação das línguas oficiais do Mercosul no espaço escolar

14h a 16h (Mini-auditório UNIOESTE):
Sessão temática III Formação de professores
Sessão temática IV Reconhecimento de diplomas no âmbito do Mercosul

CONGRESSO

17h a 18h – UNIOESTE – Credenciamento
Partida para o Parque Tecnológico Itaipu (indispensável credenciamento prévio)

Parque Tecnológico Itaipu - Auditório César Lattes
19h Cerimônia de abertura
19h30m - Mesa plenária I: “Políticas lingüísticas e integração regional.”
Consuelo Alfaro Lagorio (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Elvira Narvaja de Arnoux 
(Universidad de Buenos Aires)

Parque Tecnológico Itaipu – Pólo Astronômico
21h - Coquetel de abertura

mailto:ciplom@gmail.com


Todas as atividades dos dias 20, 21 e 22, salvo as mesas plenárias, serão no campus da UNIOESTE

Quarta-feira, 20 de Outubro

8h - Credenciamento

8h:30min a 10h:30min - Sessão de comunicações I

10h:30min a 11h – Café

11h a 12h:30min – Auditório da UNIAMÉRICA - Mesa plenária II: “Formação de professores”
Del Carmen Daher (Universidade Federal Fluminense), Eliodora Verón de Recalde (Universidad 
Nacional de Asunción), Patricia Franzoni (IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”).

12h:30min a 14h – Intervalo

14h a 16h - Sessão de comunicações II

16h a 16h:30min – Café

16h:30min a 18h:30min -– Auditório da UNIAMÉRICA - Mesa plenária III: “Legislação e implantação 
escolar das línguas”
Carlos Arteches Simões (Diretoria de Concepções e Orientações Curriculares para a Educação Bàsica do 
Ministério  da Educação  do Brasil),  Javier  Alberto Geymonat  García  (Consejo de Educación Incial  y 
Primaria del Uruguay), Lia Varela (Ministerio de Educación da Argentina), Nancy Olida Benitez Ojeda 
(Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay).

Quinta-feira, 21 de Outubro

8h:30min a 10h:30min - Sessão de comunicações III

10h:30min a 11h – Café

11h a 12h:30min - Auditório da UNIAMÉRICA - Mesa plenária IV: Plurilingüismo e fronteiras. Ana 
Maria Camblong (Universidad Nacional  de Misiones),  Maria Ceres  Pereira  (Universidade  Federal  da 
Grande Dourados),  Violeta Rocío Itatí  Flores (Ministerio de Educación y Cultura de Misiones – EIB 
Frontera).

12h:30min a 14h – Intervalo

14h a 16h - Sessão de comunicações IV

16h a 16h:30min – Café

16h:30min a 18h:30min - Em paralelo:
Sessão de comunicações V
Encontro de Associações (Mini auditório):
Sessão temática V: Condições de trabalho docente
Sessão temática VI: Representatividade das associações

18h45m a 20h – Salão de Exposições
Lançamento de livros e apresentação de projetos

21h – Confraternização

Sexta-feira, 22 de Outubro



8h:30min a 10h:30min - Sessão de comunicações VI

10h:30min a 11h  - Café

11h a 12h:30min - Auditório da UNIAMÉRICA - Mesa plenária V: “As línguas da região como segundas 
e estrangeiras”
Sergio Serrón (Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias), Neide Maia González 
(Universidade de São Paulo)

12h:30min a 14h – Intervalo

14h a 16h - Sessão de comunicações VII

16h a 16h:30min – Café

16h:30min  a  18h:30min  -  Auditório  da  UNIAMÉRICA  -  Plenária  de  encerramento  a  cargo  das 
associações organizadoras do Encontro.


