
 

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA ABRALITEC - 3ª CIRCULAR 

Encontram-se abertas até o dia 05/10/2020 as inscrições para apresentação de 

trabalhos no III Seminário Internacional da Associação Brasileira de Professores 

de Língua Inglesa da Rede Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (III 

SIABRALITEC) que terá como tema: Abordagens críticas no ensino de língua e 

literaturas anglófonas na Rede Federal de Educação em uma sociedade 

polarizada: perspectivas, embates e resistências. O evento ocorrerá de 25 a 27 

de novembro de 2020 no formato online em plataforma a ser informada 

posteriormente. 

Para o III SIABRALITEC, temos confirmadas/os como palestrantes, até o momento, 

as Professoras Doutoras Hilary Janks (Witwatersrand University, Joanesburgo, África 

do Sul), Maria Auxiliadora Jacob (Universidade Estadual de Minas Gerais) e os 

Professores Doutores Kanavillil Rajagopalan (Universidade Estadual de Campinas), 

Leonardo da Silva (Instituto Federal de Santa Catarina), Lynn Mário Trindade 

Menezes de Souza (Universidade de São Paulo), Marcel Álvaro de Amorim (Instituto 

Federal do Rio de Janeiro) e Sávio Siqueira (Universidade Federal da Bahia). 

Podem submeter trabalhos ao III SIABRALITEC tanto professoras/es da carreira de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) quanto professoras/es de outras 

carreiras. Para professoras/es de língua inglesa da carreira EBTT, é preciso ser 

sócia/o da ABRALITEC. Assim, para aquelas/es que ainda não aderiram à 

ABRALITEC, faz-se necessário o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento 

da anuidade do ano corrente. A ficha de inscrição e o comprovante de pagamento 

devem ser enviados para o e-mail: abralitec@gmail.com. O processamento da 

inscrição pode levar até 4 (quatro) dias úteis. Para aquelas/es que já aderiram à 

ABRALITEC, é necessário estar em dia com todas as anuidades, a contar do ano em 

que se associou.  O comprovante de pagamento da anuidade deve ser enviado para 

o e-mail já mencionado. Para professoras/es (de língua inglesa) de outras carreiras, 

é necessário efetuar o pagamento da taxa de participação do evento, enviar o 

comprovante de depósito e os seguintes dados: nome e endereço completos, CPF, 

RG, titulação maior (graduação / especialização / mestrado / doutorado) e nome da 

instituição à qual está vinculada/o, para abralitec@gmail.com. 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

Os resumos poderão ser submetidos em língua inglesa ou língua portuguesa. Eles 

deverão conter entre 150 e 250 palavras e devem incluir: 

https://abralitec.wixsite.com/abralitec/associe-se-a-abralitec
https://abralitec.wixsite.com/abralitec/associe-se-a-abralitec
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● Título centralizado, todo em letra maiúscula (Times New Roman, fonte 12); 

● Código de sócia/o (em caso de associadas/os) ou as letras NS acompanhadas 

dos 6 (seis) primeiros dígitos do CPF (para professoras/es de outras carreiras 

e demais pesquisadoras/es); 

● Modalidade de apresentação; 

● Eixo temático; 

● Resumo do trabalho; 

● Três palavras-chave, separadas por ponto e vírgula. 

Os resumos devem conter os seguintes elementos: 

● Contextualização/Justificativa; 

● Objetivos; 

● Revisão de literatura/referenciais teóricos; 

● Procedimentos metodológicos; 

● Resultados (parciais ou finais). 

No e-mail da declaração do pagamento das taxas serão enviados os procedimentos 

para submissão do resumo no site da plataforma. 

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 

  

Modalidade Tempo Observações 

Comunicação 

oral 

No máximo 10 

min. 

Exposição sobre pesquisa em andamento ou 

concluída. Deve conter os elementos citados 

nas normas acima. Serão disponibilizados 20 

minutos para discussão ao final da sessão. Os 

trabalhos que obtiverem aprovação do comitê 

científico deverão ser enviados em vídeo com 

duração de, no máximo, 10 (dez) minutos. A 

presença de todas/os as/os autoras/es é 

obrigatória para receber o certificado de 

apresentação do trabalho. 



 

Pôster 

(alunas/os de 

graduação só 

podem 

inscrever 

trabalhos nesta 

categoria) 

No máximo de 

7 min. 

Exposição de pesquisa em nível mais 

incipiente (graduação e/ou especialização). Os 

trabalhos que obtiverem aprovação do comitê 

científico devem ser enviados em pdf em única 

página e vídeo explicando o pôster. É 

obrigatório responder aos questionamentos e 

comentários propostos durante a exibição do 

pôster para que as/os autoras/es recebam o 

certificado de apresentação. 

Oficina 2h (divididas 

em 2 

encontros de 

1h) 

Desenvolvimento de atividades de caráter 

prático, devidamente descritas no resumo 

desta modalidade de apresentação. 

Mesa-redonda 

(restrita às/aos 

sócias/os da 

ABRALITEC) 

30 min. As propostas deverão ser enviadas 

individualmente. Elas serão organizadas de 

acordo com a avaliação do comitê científico. 

Serão disponibilizados 20 minutos para 

perguntas da plateia ao final da apresentação. 

Quadro 1: Modalidades de apresentação 

EIXOS TEMÁTICOS 

1- Experiências exitosas no ensino de língua inglesa; 

2- English for specific/academic purposes; 

3- Multiletramentos e letramento visual; 

4- Língua inglesa e internacionalização e English as a medium of instruction (EMI); 

5- Novas tecnologias aplicadas ao ensino e à aprendizagem de língua inglesa; 

6- Literaturas de língua inglesa; 

7- Métodos e abordagens de ensino de língua inglesa; 

8- Formação de professores (de língua inglesa); 

9- Descolonização e o Inglês como língua franca; 

10- A BNCC, políticas linguísticas e o ensino e aprendizagem de língua inglesa; 

11- Linguística de corpus e o ensino e a aprendizagem de língua inglesa; 

12- Grupos minorizados e o ensino e a aprendizagem de língua inglesa; 

13- Outros temas relacionados ao ensino e à aprendizagem de língua e literatura 

inglesas. 

 



 
Observações: 

- Há um limite de 3 (três) autoras/es por trabalho. Só será concedido certificado 

àquelas/es autoras/es que participarem) efetivamente da sessão de apresentações. 

- Em virtude da avaliação às cegas dos trabalhos submetidos ao III SIABRALITEC, o 

nome do/a autor/a e filiação só devem aparecer no corpo do e-mail. Qualquer 

referência às/aos autoras/es do trabalho no resumo fará com que a submissão seja 

desconsiderada. 

- Os resumos devem ser enviados em anexo, conforme o template do resumo para o 

seguinte endereço eletrônico:  resumos.abralitec@gmail.com. O assunto deve incluir 

as palavras Resumo III SIABRALITEC e o eixo temático. 

- A Comissão Científica poderá, na avaliação, sugerir melhorias no trabalho ou indicá-

lo a outro eixo-temático ou a outra categoria de apresentação. 

- Todos os trabalhos aceitos serão publicados no Caderno de Resumos. 

- Autoras/es que efetivamente apresentarem trabalhos e que tenham interesse em 

publicar os textos completos de suas pesquisas nos anais do evento devem enviá-los 

para trabalhoscompletosanais@gmail.com até 20/12/2020. 

- Os trabalhos completos aceitos serão publicados em versão impressa e digital em 

2021. 

- Lembramos que a revisão de texto é de inteira responsabilidade do/a autor/a. 

PRAZOS E DATAS IMPORTANTES DO EVENTO 

Lançamento da primeira circular 08/11/19 

Lançamento da segunda circular 21/01/20 

Lançamento da terceira circular 28/08/20 

Data-limite para o envio de trabalho pela/o(s) participante(s) 05/10/20 

Data-limite para avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico 26/10/20 

Data-limite para o envio do resultado da avaliação do trabalho pelo 
Comitê Científico do III SIABRALITEC 

02/11/20 

Realização do III SIABRALITEC 25, 26 e 
27/11/20 

https://abralitec.wixsite.com/abralitec/template-do-resumo-iii-siabralitec
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Data-limite para a submissão do trabalho completo para publicação 
pela/o(s) participante(s) 

20/12/20  

Quadro 2: Prazos e datas do III SIABRALITEC 

 Observações: 

Em caso de propostas de apresentação de trabalho que não tenham alcançado a 

pontuação mínima (30/50) para aprovação em primeira instância, será concedido um 

prazo de uma semana, a contar a partir da data de envio das sugestões pelo Comitê 

Científico, para que o trabalho seja adequado às normas e/ou sugestões do III 

SIABRALITEC e reenviado para resumos.abralitec@gmail.com. Caso o trabalho não 

seja submetido novamente ao Comitê Científico nesse prazo ou, mesmo submetido, 

não tenha seguido as sugestões oferecidas de forma satisfatória, ele será recusado. 

A ABRALITEC não se responsabiliza por problemas eletrônicos, erros de digitação 

por parte doa/o sócia/o, ou quaisquer outros meios que possam inviabilizar o envio 

da versão final do resumo no tempo estabelecido pela comissão organizadora do 

evento. 

Somente serão concedidos certificados às/aos sócias/os em dia com a ABRALITEC. 

Para participar ou apresentar trabalhos no evento, além do pagamento da anuidade 

até 2020, deve ser efetuado o pagamento da taxa de participação do III 

SIABRALITEC, de acordo com o quadro abaixo: 

PRAZOS PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO E 

VALORES CORRESPONDENTES PARA SÓCIOS 

Ano de adesão à 

ABRALITEC 

a partir de 

01/08/2020 

2017 R$ 75,00 

2018 R$ 85,00 

2019 R$ 95,00 



 

2020 R$ 105,00 

Quadro 3: Prazos e valores da taxa de participação para sócias/os 

VALORES DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO E/OU APRESENTAÇÃO DE 

TRABALHOS PARA NÃO-SÓCIAS/OS 

Categoria a partir de 

01/08/2020 

Alunas/os de Graduação em 

Letras e Professores da Rede 

Municipal 

 

R$80,00 

Professoras/es do Ensino 

Básico da Rede Estadual 

 R$ 105,00 

Alunas/os de Pós-Graduação 

ou Professoras/es 

Universitárias/os ou do EBTT 

de outras áreas ou 

substitutas/os 

  

R$ 115,00 

Quadro 4: Prazos e valores da taxa de participação do III SIABRALITEC para não-sócias/os 

Observação: Para participação no III SIABRALITEC, as/os sócias/os devem 

pagar a(s) anuidade(s) até 2020, dependendo do ano de adesão à associação, e 

a taxa de participação do III SIABRALITEC. 

Entre 20% e 25% dos valores arrecadados com as taxas de participação do evento 

será destinado ao sorteio entre os participantes do III SIABRALITEC de vouchers 

tecnologia. O valor poderá será utilizado como auxílio na aquisição de itens que 

possam ser utilizados para o ensino remoto. Para concorrer ao sorteio, é preciso estar 

em dia com a(s) anuidade(s) da ABRALITEC, ter efetuado o pagamento da taxa de 

participação do evento e participar do edital a ser lançado em 2020.  

 

ORIENTAÇÕES PARA O PAGAMENTO 



 
O pagamento da taxa de participação do evento pode ser realizado mediante depósito 

ou transferência bancária, cujo comprovante deverá ser enviado para o endereço 

eletrônico: abralitec@gmail.com até 07/11/2020. O assunto deve conter as palavras 

Taxa de participação do III SIABRALITEC seguido do nome da/o participante. 

Associadas/os devem estar em dia com todas as taxas da associação antes de enviar 

resumo para apreciação. 

Dados para depósito ou transferência: 

·       Valor da anuidade 2019: R$ 100,00 (cem reais) desde 01/04/2019. 

·       Valor da anuidade 2020: R$ 100,00 (cem reais) desde 01/04/2020. 

· Valor da taxa de participação do III SIABRALITEC e/ou de apresentação de 

trabalhos: conferir Quadros 3 e 4. 

·       Dados Bancários: Banco do Brasil; 

·       Agência: 3240-9; 

·       Conta Corrente: 109867-5; 

·       Titular da Conta: Gisvaldo Araújo Silva; 

·       CPF: 859.887.075-72. 

A programação final do evento será publicada na página oficial do evento: 

https://abralitec.wixsite.com/abralitec/iii-siabralitec. 
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