Associação Latino-Americana
de Estudos da Escrita na
Educação Superior e em
Contextos Profissionais

SEGUNDA CIRCULAR
A Associação Latino-Americana de Estudos da Escrita na Educação Superior e em Contextos Profissionais, ALES, anuncia as datas
limite para o envio de trabalhos e valores do II congresso internacional a celebrar-se nos dias 9, 10 e 11 de outubro de 2018 na
Pontifícia Universidade Católica do Chile, em Santiago, Chile. Convidamos os pesquisadores da área para apresentar trabalhos
originais em algum dos seguintes formatos e temáticas, em inglês, espanhol ou português.

PALESTRANTES CONFIRMADOS
Theresa Lillis, The Open
University, UK.

Charles Bazerman,
University of California,
Santa Barbara, USA.

FORMATOS DE PARTICIPAÇÃO:

Envio de resumos

a)

Comunicação individual:
Exposição de 20 minutos de duração.

Envio de resumos:

b)

Mesas coordenadas:
Três comunicações de 20 minutos ou
quatro comunicações de 15 minutos sobre
uma mesma unidade temática.

Bob Broad, Illinois State
University, USA.

Os resumos devem ser
enviados pela página web do
congresso mediante o
sistema EasyChair. Não serão
aceitos resumos enviados de
outra maneira.

Formatos:
a) Comunicação individual:

Désirée Motta Roth,
Universidade Federal de
Santa María, Brasil.

Alejandra Meneses,
Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile.

Mais informações sobre o congresso,
localização, plenárias e outras atividades na
página web:

http://educacion.uc.cl/ales2018
b) Mesa coordenada:
Resumo geral da mesa até
100 palavras. Resumo de
cada exposição (3 a 4) de 150
palavras cada um + título da
mesa e 3 palavras-chave.

ÁREAS TEMÁTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escrita através do curriculum e nas disciplinas;
Programas, centros e políticas institucionais sobre escritura;
Gêneros acadêmicos;
Escrita e inclusão na Educação Superior;
Escrita na Pós-Graduação;
Metodologias de investigação na escrita;
Pedagogias da escrita;
Avaliação dos processos de escrita;
TICs e letramentos digitais;
Escrita nas áreas profissionais;
Escrita na formação inicial docente;
Vínculos entre a escrita escolar e a educação superior.

Datas:
O envio das comunicações
vence impostergavelmente no
dia 5 de março de 2018. As
cartas
de
aceite
se
comunicarão no mês de maio
de 2018.
Link direto:

As áreas temáticas correspondem aos eixos de desenvolvimento fomentados pela Associação.
Esperamos que as apresentações correspondam a pesquisas (em curso ou finalizadas) e
comuniquem resultados baseados em dados.
Cada expositor(a) pode enviar mais de uma contribuição (seja uma apresentação individual ou uma
mesa temática). Contudo, somente pode ser expositor(a) principal de uma delas.
A terceira circular, com informações de cursos, formas de pagamento e outras atividades será
publicada no primeiro semestre de 2018.

Participação

Valor
Anticipado (até o dia 1 de
setembro de 2018)

Expositor fora da América Latina …………….....
Expositor da América Latina..……..........……….
Expositor estudante ……………………………...
Ouvente ……………………………………………
Ouvente estudante .………………………………
Cursos pré-congresso……………………………

EMAIL DE CONTATO:

Resumo de 300 palavras +
título e 3 palavras-chave.
Indicar claramente a área
temática escolhida.

No congresso (9, 10 e 11
de outubro de 2018)

USD$110 – $70.000CLP USD$150 – $100.000CLP
USD$85 – $55.000CLP USD$110 – $70.000CLP
$30.000CLP
$40.000CLP
$20.000CLP
$25.000CLP
$ 7.000CLP
$10.000CLP
USD$25 – $15.000CLP USD$30 – $20.000CLP

ales2018@uc.cl

https://easychair.org/conferences/
?conf=ales2018

Instituições
Patrocinadoras:

