
• Conferências plenárias com convidados 
internacionais;

• Painéis de discussão temática (com 
convidados);

• Minicursos de formação; 
• Cerimônia de entrega de prêmios ALES;
• Assembleia geral dos sócios ALES;
• Jantar de confraternização;
• Lançamento de livros;
• Breve apresentação (pitch) de pesquisas de 

pós-graduação.

Convidamos pesquisadores/as da área a 
apresentarem trabalhos originais, que 
respondam à missão da ALES, em um dos 
seguintes formatos, em inglês, espanhol ou 
português:

1. Comunicação individual: apresentação 
de 20 minutos de duração. 

2. Mesa coordenada: três apresentações de 
20 minutos ou quatro apresentações de 15 
minutos abordando uma mesma 
temática. 

3. Pôster

A Associação Latino-Americana de Estudos da 
Escrita no Ensino Superior e em Contextos 
Profissionais (ALES) anuncia seu próximo 
congresso internacional a ser realizado nos dias 
21, 22, 23 e 24 de novembro de 2023, na 
Universidade Católica da Santíssima Concepção, 
em Concepción, Chile. 

Ler e escrever em 
contextos 
educacionais e 
profissionais: desafios 
em tempos de 
incertezas

ATIVIDADES DO CONGRESSO: FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

ALES

PRIMEIRA CIRCULAR
IV CONGRESSO 
INTERNACIONAL 
ALES 2023



As áreas temáticas correspondem aos eixos de 
desenvolvimento fomentados pela Associação. 
Espera-se que as apresentações 
correspondam a pesquisas (em andamento ou 
concluídas) e relatem resultados baseados em 
dados. 

• Leitura, escrita e inclusão na Educação 
Superior 

• Escrita ao longo do currículo e nas disciplinas
• Leitura e escrita digital e multimodal 
• Leitura e escrita nas profissões
• Leitura e escrita na formação docente
• Leitura e escrita ao longo da vida
• Leitura e escrita como prática social
• Programas, centros e políticas institucionais 

de escrita
• Análise e produção de gêneros acadêmicos e 

profissionais 
• Metodologias de pesquisa da leitura e da 

escrita  
• Ensino e avaliação da leitura e da escrita  
• Vínculos entre a leitura e a escrita na 

educação superior e em outros níveis 
educacionais

• Comunicação oral em contextos acadêmicos e 
profissionais

ÁREAS TEMÁTICAS

NORMAS PARA O FORMATO DE ENVIOS

CONTATO

Os resumos de todas as modalidades de 
apresentação devem conter título, autor(es), 
nome e sigla da instituição. A extensão será de 
400 a 600 palavras (incluindo referências). O 
conteúdo deve incluir objetivo, marco teórico, 
metodologia, resultados e conclusões do 
trabalho. 

estudiosdelaescritura@gmail.com

• Recepção de trabalhos: 15 de março a 25 de abril
• Avaliação científica das propostas: maio
• Envio de cartas de aceite: julho

DATAS IMPORTANTES


