
   

IX SIELP - Simpósio Internacional de Ensino da Língua Portuguesa 

Em homenagem ao Professor Doutor Luiz Carlos Travaglia 

 

1ª Circular 

 

Desde 2011, data da realização da sua primeira edição na Universidade de Uberlândia, que o SIELP- Simpósio 

Internacional de Ensino da Língua Portuguesa se vem afirmando como um importante espaço de reflexão e debate 

sobre o ensino do Português. Evento de natureza internacional, desde há alguns anos que o SIELP tem sido 

realizado regular e alternadamente no Brasil, na Universidade Federal de Uberlândia, e em Portugal, na 

Universidade do Minho, com o envolvimento de um vasto conjunto de investigadores com amplo reconhecimento 

na área e a participação de um público numeroso e interessado. 

Por razões relacionadas com a pandemia que nos vem afetando há já largos meses, não foi possível realizar o 

SIELP em 2020, como estava previsto, assim como não é possível realizar o evento nas condições habituais em 

2021. Vamos, no entanto, realizá-lo, em formato exclusivamente online, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro do corrente 

ano, com uma programação que pretendemos seja acessível aos vários públicos interessados apesar da diferença 

horária entre Portugal e o Brasil, e permita a participação do maior numero de pessoas. Para além de duas 

conferências plenáriase de uma mesa redonda, o IX SIELP será configurado em torno sessões/grupos de trabalho, 

no âmbito dos quais serão apresentadas contribuições focadas em temas específicos, selecionadas pelos 

respetivos coordenadores. 

Assumindo a importância de manifestarmos a nosso reconhecimento a quem, ao longo dos tempos, tem 

contribuído para a investigação no domínio do ensino da Língua Portuguesa, o IX SIELP será momento para 

homenagear Luiz Carlos Travaglia, Professor da Universidade Federal de Uberlândia, recentemente aposentado, 

que proferirá a conferência de abertura. 

Sob o tema O Ensino da Língua Portuguesa Face aos Desafios do Século XXI, o IX SIELP visa proporcionar 

um amplo debate sobre as diferentes vertentes implicadas no ensino do Português, traduzidas nas seguintes áreas 

temáticas: 

1. O ensino da Língua Portuguesa: políticas, programas e práticas; 

2. Formação de formadores e de professores de Língua Portuguesa: políticas, programas e práticas; 

3. Recursos: do livro de texto / manual escolar aos recursos digitais; 

4. Literacias: promoção e desenvolvimento; 

5. Géneros - discurso e texto; 

6. Literacia(s)/Letramentos Académica/o(s): leitura, escrita e construção de conhecimento; 

7. Multiliteracias, multimodalidade e ensino do Português; 

8. Alfabetização e literacias na educação de adultos; 



   

9. O desenvolvimento do oral na aula de Português; 

10. Aprendizagem da leitura e da escrita; 

11. Educação Literária: dos objetivos às práticas; 

12. O Conhecimento Linguístico no ensino e na aprendizagem da língua; 

13. Avaliação das aprendizagens em Língua Portuguesa; 

14. Ensino de Português Língua Não Materna: desafios, perspetivas e contextos; 

15. Necessidades Educativas Especiais na aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 

Os procedimentos relativos à submissão de propostas, bem como as normas para a sua elaboração, serão 

divulgados na página Web do IX SIELP - https://www.sielp.net/ 

 

Queremos, no entanto, anunciar datas importantes: 

 

 Submissão de propostas de Grupos de Trabalho:     até 15/09/2021 

 Divulgação dos Grupos de Trabalho (GT):      até  25/09/2021  

 Envio de propostas de comunicação no âmbito dos Grupos de Trabalho (GT)               até  30/10/2021  

 Comunicação da aceitação de propostas de participação em Grupo de Trabalho  até 05/11/2021  

 Inscrição e pagamento (20€)       até 15/11/2021 

 

Contamos com a sua presença, esperando que o IX SIELP seja uma oportunidade para, uma vez mais, se levar a 

cabo uma profícua discussão sobre o ensino da Língua Portuguesa. 

      

 

    A COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

https://www.sielp.net/

