
                                                              
 
 

 
 
 
 

 I Seminário de Gestão em Educação Linguística de  
Fronteira no MERCOSUL  

 
Circular II (29/06/2011)  

 
 
Prazo de inscrições prorrogado: Como muitos interessados em participar do I 
Seminário de Gestão em Educação Linguística de Fronteira no MERCOSUL 
solicitaram prorrogação do prazo de inscrições em vista da demora para obter a 
documentação necessária com suas instituições, informamos: 
 

1) O prazo final para inscrições foi prorrogado para o dia 10 de julho de 2011; 
2) Para se inscrever, neste momento, bastará enviar a ficha de inscrição 

devidamente preenchida até a data limite; 
3) A Declaração da Instituição foi solicitada como complementar à inscrição pelo 

fato de favorecer os encaminhamentos institucionais. Ela pode, por isso, ser 
apresentada no primeiro dia do curso. Aos que porventura forem selecionados 
mas não obtiverem essa declaração, bastará apresentar um breve resumo de 
sua trajetória profissional assinado por próprio punho. 

 
Informamos, ainda, que não há limite de um participante por instituição para 

participar do Seminário. Sugerimos que todos os interessados enviem suas inscrições. 
 
 No dia 12 de julho informaremos a lista completa de inscritos do Seminário  
Confirmações individuais poderão ser enviadas antes desse prazo por email aos 
inscritos até o dia 30/06 que apresentaram toda a documentação). 
 
Opções de hospedagem em Foz do Iguaçu: disponibilizamos no Blog do evento 
informações sobre Hotéis no período do curso (com desconto para os participantes do 
evento). 
 
I Seminário de Gestão em Educação Linguística de Fronteira no MERCOSUL 
 
Data: 20, 21 e 22 de julho de 2011 
 

Local: Mini-auditório da UNIOESTE - Universidade do Oeste do Paraná - Campus da 
UNIOESTE em Foz do Iguaçu - PR - Brasil. Endereço: Av. Tarquínio Joslim Santos, 
1300 Jardim Universitário 
 
Carga horária: 32h, sendo 24h presenciais e 8h à distância 
 
Objetivo: Oferecer formação na área de gestão em educação linguística de fronteira 
para responsáveis pela educação dos países signatários do MERCOSUL. 
 
Público alvo: professores, diretores de escolas de fronteira, gestores da educação em 
Secretarias Municipais e Estaduais, em Ministérios e em Institutos gestores como 
INEP, SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, Prova Brasil, IDEB, 



Cadastro Nacional de Docentes e Cadastro de Instituições e Cursos, e demais órgãos 
responsáveis pela educação e cultura nos países participantes.  
 
Número de vagas: 40 
 
Requisitos: O participante deve ser indicado, através de declaração, como 
representante da instituição onde atua.  
 
Inscrições: o interessado deverá enviar a ficha de inscrição (anexo I desta circular) 
devidamente preenchida para o email gestaoelf@gmail.com até 10 de julho de 2011, 
juntamente a uma declaração da instituição em que atua indicando sua participação no 
evento. 
 
Custo: o I Seminário de Gestão em Educação Linguística de Fronteira no 
MERCOSUL é gratuito. Caberá ao participante ou à instituição que representa, no 
entanto, arcar com gastos de hospedagem, alimentação e transporte, caso 
necessários. 
 
Conteúdo do I Seminário de Gestão em Educação Linguística de Fronteira no 
MERCOSUL 
 
1. As Fronteiras do MERCOSUL e sua Dinâmica Sociolinguística (a partir dos 

levantamentos e diagnósticos sociolinguísticos do SEM).  
 
2. Bilinguismo e Interculturalidade: aspectos teóricos e realidades Latino-americanas. 
 
3. Intercompreensão Românica e sua potência para o MERCOSUL. 
 
4. A Educação na Fronteira e as Escolas Bilíngues Interculturais: modelo, 

funcionamento e potencialidades no quadro do SEM e do sistema educativo dos 
países da região 

 
5. Elementos para uma Gestão do Plurilinguismo de Fronteira. 
 
 
Docentes Confirmados 
 
Dolores Alvarez, Direção da Promoção e Ensino das Línguas da União Latina 
 
Liliam Prytz Nilsson, Ministerio de Cultura y Educación de Misiones - Argentina  
 
Lino Trinidad Sanabria, Universidade Nacional de Assunção (UNA) - Paraguai 
 
Gabriela Clara Casal, Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extrangeras do 
CEIP (Consejo de Educación Inicial y Primaria) - Uruguai 
 
Gilvan Müller de Oliveira, Instituto Internacional da Língua Portuguesa e Universidade 
Federal de Santa Catarina 
 
John M. Lipski, The Pennsylvania State University 
 
Manuel Tost, Universidade Autônoma de Barcelona - Espanha 
 
Rainer Enrique Hamel, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa - 
México 



 
Rosângela Morello, Insituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística 
(IPOL) e Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) 
 
 
Organização: União Latina – UL, Instituto Internacional da Língua Portuguesa – IILP e 
Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística – IPOL. 
 
Apoio: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE. 
 
 
            . 
Para contato ou mais informações sobre o I Seminário Gestão em Educação 
Linguística de Fronteira no MERCOSUL: gestaoelf@gmail.com ou 
http://seminariogelf.blogspot.com/  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I – Ficha de Inscrição 
 
DADOS PESSOAIS 

Nome e sobrenome:  
 
DNI- CPF - RG - CI :   País:  Cidade/Estado:  

 

Email  

Telefone  

 
DADOS PROFISSIONAIS 

Formação:  

Instituição de trabalho:  

Função que exerce: 

E-mail ou telefone institucional:  
Motivos para participar do I GELF: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexar a esta ficha uma declaração da instituição onde atua indicando o 
inscrito para participar do I Seminário de Gestão em Educação Linguística de 
Fronteira no MERCOSUL como seu representante. 


