	
  

XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE
PROFESSORES DE ESPANHOL
PRIMEIRA CIRCULAR
São Paulo, 25 de setembro de 2014.
A Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo (APEESP),
fundada em 1983, foi a organizadora do II Congresso Brasileiro de Professores de
Espanhol (CBPE), que teve lugar na Universidade de São Paulo (USP), no campus
da capital paulista.
Após 18 anos, o Estado de São Paulo sediará novamente o Congresso Brasileiro de
Professores de Espanhol. A APEESP, em conjunto com a Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tem a
satisfação de organizar o XVI Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol,
que ocorrerá entre os dias 28 e 31 de julho de 2015 no campus de São Carlos da
UFSCar.
O evento pretende ser, em primeiro lugar, um espaço de reflexão sobre práticas e
teorias para atuais e futuros professores e professoras, assim como para
pesquisadoras, pesquisadores e demais profissionais relacionados ao estudo da
língua espanhola, das literaturas de língua espanhola e do ensino-aprendizagem de
línguas estrangeiras. Em segundo, deseja proporcionar a reflexão sobre o contato e
as relacões entre a língua espanhola e outras línguas nos espaços nos quais
circulam. Por fim, almeja, especialmente, ser uma ocasião para a discussão sobre a
implementação do espanhol em nosso país e sobre o papel dos professores e
professoras, bem como das associações, nesse processo.
Neste sentido, o XVI Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol contará, por
um lado, com conferências e mesas redondas apresentadas por convidados e
convidadas. Por outro, estará aberto à participação de atuais e futuros professores e
professoras mediante a apresentação de comunicações orais e oficinas a serem
organizadas de acordo com os seguintes eixos temáticos:
•
•
•
•
•
•

Ensino de língua espanhola
Língua espanhola
Tradução
Literaturas de língua espanhola
Ensino de literaturas de língua espanhola
Políticas linguísticas

As instruções sobre as inscrições e o envio de propostas de comunicações e
oficinas serão divulgadas em breve.
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Alai Garcia Diniz (UNILA)
Alfredo Cordiviola (UFPE)
Del Carmen Daher (UFF)
Graciela Ravetti (UFMG)
Luizette Guimarães de Barros (UFSC)
Magnolia Brasil Barbosa do Nascimento
(UFF)
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