
I  Seminário Internacional de Pesquisas em Ensino e Aprendizagem
de Línguas: abordagens quantitativa e mista

Data: 10, 11 e 12 de novembro de 2021
1ª. Circular – 05 de julho de 2021

O Grupo de Pesquisa intitulado Ensino e aprendizagem de línguas: uma
abordagem quantitativa da Universidade Federal do Pampa divulga o I Seminário
Internacional de Pesquisas em Ensino e Aprendizagem de Línguas:abordagens
quantitativa e mista, evento gratuito a se realizar na modalidade on-line, nos dias 10, 11
e 12 de novembro de 2021. O evento tem o objetivo de promover a pesquisa científica
na área de ensino e aprendizagem de línguas, com enfoque em investigações que
abranjam diversos contextos de ensino, sob distintas perspectivas
teórico-metodológicas, desde que privilegiem as abordagens quanti-quali, quali-quanti
ou unicamente o enfoque quantitativo.  

O tema do I Seminário Internacional de Pesquisas em Ensino e Aprendizagem de
Línguas: abordagens quantitativa e mista, “múltiplas abordagens de pesquisa”, volta-se
ao estímulo e à divulgação de investigações, no campo supramencionado, que
privilegie, de alguma forma, a abordagem quantitativa, seja como complemento do
enfoque qualitativo, seja como enfoque central.    

A organização do evento, por meio da temática “múltiplas abordagens de
pesquisa”, pretende: 

- Ampliar as possibilidades de trocas de conhecimentos com pesquisadores e
estudantes de Instituições de Ensino Superior nacionais e estrangeiras acerca dos
estudos relacionados ao ensino e à aprendizagem de línguas que vêm se desenvolvendo
atualmente nas Instituições, a partir de abordagens mista e/ou quantitativa. 

- Fomentar, no âmbito do estudo das linguagens, a discussão de temas e de
procedimentos metodológicos relevantes no cenário mundial.

Promover situações de diálogo entre as pesquisas acadêmicas na área das
linguagens de forma a garantir a troca de saberes e experiências concretas de ensino de
língua materna e línguas estrangeiras/adicionais.

- Propiciar espaço formativo para pesquisadores que tenham interesse em se
instrumentalizar, do ponto de vista metodológico, para a realização de estudos 
quantitativos e mistos no campo de ensino e aprendizagem de línguas. 

 O evento contemplará: 

a) Mesa redonda de abertura transmitida pelo Youtube (tarde)



Título: Aquisição fonético-fonológica de L2: estudos quantitativos  
Profa. Dra. Denise Osborne (University at Albany)
Prof. Dr. Ubiratã Kickhöfel Alves (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)  
Profa. Dra. Taíse Simioni (Universidade Federal do Pampa)

b) Mesa redonda transmitida pelo Youtube (tarde)
Título: Diálogo entre investigadores de distintas áreas: a investigação quantitativa no
ensino e na aprendizagem de línguas   

c) Mesa redonda de encerramento transmitida pelo Youtube (tarde)
Título: Reflexões sobre escolhas metodológicas e suas implicações na análise de
dados
Profa. Dra. Andressa Gomide (Instituto Internacional da Língua Portuguesa)
Profa. Denise Kluge (Universidade Federal do Rio de Janeiro)   
Profa. Dra. Luciani Salcedo (Universidade Federal do Pampa)

d) Oficinas de ferramentas estatísticas transmitidas pelo google meet 

e) Simpósios temáticos com apresentação de trabalhos de pesquisas de professores,
alunos de pós-graduação e de graduação, bolsistas de Iniciação Científica,
pesquisadores que atuam na área de Letras ou em áreas afins. (Noite) 

Sobre a submissão de propostas de Simpósios Temáticos:

Em relação às normas de submissão de Simpósios Temáticos, as propostas devem
contemplar o seguinte:
a) Serão aceitos trabalhos oriundos de pesquisas e estudos acadêmicos que integre um
dos seguintes eixos temáticos: (i) Ensino e Aprendizagem de Línguas e Literaturas; (ii)
Novas Tecnologias no ensino e na aprendizagem de Línguas e Literaturas ou (iii)
Estudos de Linguagem em contextos diversos.
b) Todos os participantes que desejarem propor simpósios temáticos deverão enviar o
resumo, indicando o eixo temático a que pertence o simpósio, via e-mail, para a
comissão organizadora, de 5 julho a 30 de julho. E-mail:
seminariointer.quantilinguas@gmail.com 
c)  A proposta de simpósio temático pode conter até dois autores. 
d) O resumo deve conter entre 200 e 300 palavras. Não é necessário incluir as
referências bibliográficas. 
e) No resumo, devem constar os seguintes elementos: título, temática, objetivo, marco
teórico, corpus de pesquisa (quando for o caso), procedimentos metodológicos e
possíveis/principais resultados e/ou implicações pedagógicas. 
f) Ao final do resumo, devem constar as palavras-chave (de três a cinco), antecedidas da
expressão “Palavras-chave”, separadas entre si por ponto e finalizadas também por
ponto, na mesma fonte e tamanho do texto do resumo. 
A lista com as propostas dos simpósios temáticos aprovados será publicada na página
do evento até  09/08/2021 

Sobre a submissão de trabalhos nos Simpósios Temáticos: 
a) Serão aceitos trabalhos oriundos de pesquisas e estudos acadêmicos.
 b) Todos os participantes que desejarem apresentar trabalhos em simpósios temáticos
deverão enviar o resumo, via e-mail, para o coordenador do Simpósio, de 15 de
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agosto a 15 de setembro. Observar listagem dos simpósios com o nome e o contato
do coordenador na próxima Circular. 
c)  O trabalho poderá ter até cinco autores. 
d) O resumo deve conter entre 200 e 300 palavras. Não é necessário incluir as
referências bibliográficas. 
e) No resumo, devem constar os seguintes elementos: título, temática, objetivo, marco
teórico, corpus de pesquisa (quando for o caso), procedimentos metodológicos e
possíveis/principais resultados e/ou implicações pedagógicas. 
f) Ao final do resumo, devem constar as palavras-chave (de três a cinco), antecedidas da
expressão “Palavras-chave”, separadas entre si por ponto e finalizadas também por
ponto, na mesma fonte e tamanho do texto do resumo. 
g) É exigida a presença de, no mínimo, um dos autores para apresentação do trabalho. 
h) Todos os autores e coautores constantes do trabalho deverão realizar inscrição no
evento, após o aceite, para confirmar sua apresentação. 
i) Receberão certificados somente aqueles que apresentarem seus trabalhos, em
plataforma online, conforme o programa do evento. 
j) A avaliação e seleção dos trabalhos será realizada pela Comissão Científica do
evento. 
k) Cada trabalho aceito deverá ser apresentado num tempo máximo de 15 minutos, via
plataforma Google Meet. O acesso à plataforma se dará por link a ser posteriormente
divulgado. Todos os simpósios temáticos ocorrerão nos turnos da tarde e noite, do dia
10 ao dia 12 de novembro. 
Os autores  dos trabalhos receberão, por e-mail, carta de aceite até 10/10/2021 

Observação: os resumos que não atenderem às normas descritas não serão submetidos
à avaliação. 
 

Modelo de resumo
TÍTULO DO TRABALHO

Nome e sobrenome do autor 1(sigla instituição) 
Nome e sobrenome do coautor (se houver) 2(sigla instituição) 

RESUMO 
Texto em Times New Roman, tamanho 12, justificado, entrelinhas simples, extensão entre 200 e 300
palavras. 
Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3. 
1 Breve currículo e endereço eletrônico 
2 Breve currículo e endereço eletrônico 

Cronograma do evento: 
1. Envio de resumos para propostas de Simpósios Temáticos- De 5 de julho a 30 de
julho 
2.Envio de resumos para Simpósios Temáticos – De 15 agosto a 15 de setembro
3.Envio dos aceites dos trabalhos submetidos aos Simpósios Temáticos – Até 10 de
outubro 
4.Divulgação dos dias, horários e links de cada Simpósio temático – Até 01 de
novembro


