
4ª Circular  

 V CLAFPL  

V Congresso Latino-Americano de Formação de  

Professores de Línguas 

 

Orientações gerais para a submissão de pôster e de sessões de comunicação 

coordenada no V CLAFPL 

 

 

- O prazo para submissão de pôster é de 18/04/2014 a 05/05/2014. 

 

- O envio dos resumos das apresentações será feito através da página do evento 

(http://vclafpl.letras.ufg.br/), no link “Submissão de trabalhos”> “Submissão de Pôster”. 

 

- As orientações sobre a submissão de pôster constam na 1ª Circular do evento. Sendo que as 

orientações de formatação se referem exclusivamente ao resumo a ser enviado para avaliação 

e não ao pôster em si.  

 

- O evento não disponibiliza modelo de pôster. 

 

- A divulgação dos pôsteres aprovados será feita no dia 30/05/2014. 

 

 

- O prazo para submissão de sessões de comunicações coordenadas é de 28/04/2014 a 

15/05/2014. 

 

- Cada sessão de comunicação poderá ter até dois proponentes (ambos doutores), os quais 

podem ser um dos apresentadores de trabalho na sessão. 

 

- A submissão de sessão é feita somente uma vez por proponente(s), mas o sistema permite a 

edição das informações até o dia de encerramento do prazo (15/05/2014).  

 

- Cada trabalho poderá ter no máximo três autores e cada participante poderá apresentar até 

dois trabalhos em modalidades diferentes. 

 

- As propostas de sessão de comunicação deverão ser feitas pelo(s) seu(s) proponente(s) e 

conter os seguintes dados: um resumo da sessão, com os dados do(s) seu(s) proponente(s) 

(que devem ser professor(es) doutor(es) ou pesquisador(es) doutor(es)); e os resumos dos 

três trabalhos que comporão a sessão, com os dados dos respectivos apresentadores (que 

ainda podem ser mestrandos, mestres e/ou doutorandos). 

 

- O envio dos resumos das apresentações será feito através da página do evento 

(http://vclafpl.letras.ufg.br/), no link “Submissão de trabalhos”> “Submissão sessão de 

comunicação coordenada”. 

 



- Os resumos deverão:  

a) conter título, autor(es) e instituição;  

b) ter no máximo 200 palavras.  

c) ser escritos em uma das línguas oficiais do evento, sendo que a apresentação deverá 

ser feita na língua em que o resumo foi escrito. 

d) expor brevemente tema, objetivo(s), metodologia, embasamento teórico e principais 

resultados do estudo. 

 

- O não cumprimento das diretrizes previstas nas circulares do evento implicará na não 

aprovação do trabalho. 

 

  - A divulgação das sessões de comunicações coordenadas aprovadas será feita no dia 

15/06/2014. 

 

- Como a submissão de sessão de comunicação é feita somente pelo(s) proponente (s), após a 

divulgação das sessões de comunicações aprovadas, os apresentadores devem fazer o seu 

login e preencher a ficha de inscrição para poder gerar o boleto. 

 

- A efetivação da inscrição será feita mediante a geração e pagamento do boleto, o que 

poderá ser feito somente a partir de 16/06/2014, após a divulgação dos últimos 

trabalhos aprovados para serem apresentados no evento.  

 

- Somente receberão certificado de apresentação os participantes que efetivamente estiverem 

no evento e apresentarem seu trabalho.  

 

Goiânia, 28 de abril de 2014.  

Maria Cristina Faria Dalacorte Ferreira  

Coordenadora Geral do V CLAFPL  

vclafpl@gmail.com  

 


