Assunto: Sobre a primeira conferência
Data: 03/05/2018
Prezados Alunos, prezados Professores (solicitação específica aos Professores no final desta
mensagem),
na próxima segunda-feira, 07/05/2018, às 19h, ocorrerá a primeira conferência do Ciclo de
Conferências de Letras 2018. Nossa convidada é a Profa. Dra. Irandé Antunes, professora
aposentada da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde sempre trabalhou com
ensino de Língua Portuguesa. A professora tem publicado em larga escala sobre temáticas
voltadas para o ensino de língua e é sempre convidada a fazer palestras sobre formação de
professores. Nos cursos de Letras, seus textos têm sido discutidos principalmente nos
componentes curriculares que versam sobre questões pontuais do ensino, como acontece aos
Estágios Supervisionados e às Metodologias de ensino. Nesta conferência, a professora nos
brindará com as noções sobre textualidade e as suas implicações para o ensino de língua sob a
perspectiva sociointeracionista. A conferência será apresentada pelo Grupo de Estágio e
Formação Docente (GEEF) do DLCV/UFPB e pela Comissão de Estágio do DLCV.
A professora Irandé também fará o lançamento da sua mais recente publicação, que tem o
mesmo título de sua conferência: Textualidade: noções básicas e implicações pedagógicas.
Nesta noite, teremos ainda uma breve conversa sobre questões de ensino e estágio no
Departamento Letras Clássicas e Vernáculas (DLCV), na qual será colocada a preponderância
do estágio para a formação do futuro professor. Essa discussão, naturalmente, será de
interesse também para os alunos de línguas estrangeiras, vinculadas ao DLEM.
Informo que ainda há vagas disponíveis. Quem ainda não se inscreveu, confira as orientações
disponíveis em < http://www.cchla.ufpb.br/ccl/contents/documentos/2018-04-12_ciclo-deconferencias-de-letras-2018_inscricoes.pdf>.
Observem que esse Ciclo de Conferências é uma excelente oportunidade de também cumprir
parte das 120 horas necessárias para integralização dos Componentes Curriculares Flexíveis
(“Tópicos Especiais”). Os estudantes do turno noturno, que sempre têm uma dificuldade maior
nessa integralização, não devem perder a oportunidade.
Solicitamos aos Professores que ministram disciplinas no horário da conferência que liberem
seus alunos para participarem dessa atividade – que constará como atividade letiva, uma vez
que é promovida pela própria Coordenação do Curso de Letras.
Certo de nos encontrarmos no Auditório 412 cheio, apresento-lhes meus cordiais
cumprimentos.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein
Coordenador

