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Prezados Colegas, 

 

Temos a satisfação de anunciar a realização da IX Jornada sobre Ensino-aprendizagem 

de Línguas em Ambientes Virtuais (JEALAV) no dia 19 de outubro de 2018, das 8h às 

18h, na Casa de Cultura Japonesa FFLCH – USP (no período da manhã) e no prédio de 

Letras da FFLCH – USP - Cidade Universitária, Butantã (no período da tarde).  

 

Assim como nas edições anteriores, a Jornada tem por objetivo abrir um espaço de 

discussão, reflexão e intercâmbio de experiências sobre o ensino/aprendizagem em 

ambientes virtuais. 

 

A programação de 2018 prevê a realização de conferências, roda de conversa e 

apresentação de comunicações. O eixo condutor das discussões desde ano girará em torno 

do tema “Metodologias ativas” e o evento será aberto à participação de professores e 

pesquisadores, além de alunos de graduação e de pós-graduação interessados em divulgar 

seus trabalhos de Iniciação Científica ou pesquisas de Mestrado e Doutorado na área. 

 

Confira a seguir a programação geral da jornada: 

 

 

 



Local: 

Casa de Cultura Japonesa - FFLCH – USP 

8h – 8h30 Credenciamento e entrega de material 

8h30 – 9h Abertura: Chefia do Departamento de Letras Modernas – FFLCH- USP 

Comissão Organizadora da JEALAV 

9h – 10h Conferência 1: Profa. Dra. Mônica Garbin (UNIVESP) 

10h – 10h30 Intervalo – Café 

10h30 h 11h30 Conferência 2: Prof. Dr. Vilson Leffa (UFRGS) 

11h30 – 13h Roda de Conversa 

 

13h – 14h30 Intervalo –Almoço 

Local: 

Prédio de Letras da FFLCH – USP - Cidade Universitária, Butantã 

14h30 – 16h Comunicações 

16h – 16h15 Intervalo 

16h15 -17h45 Comunicações 

17h45 Café de encerramento  

 

 

 

As inscrições para a IX JEALAV estarão abertas até o dia 10 de outubro de 2018 e devem 

ser realizadas em nosso site, no link: https://jealavusp.wixsite.com/jealav2018  

 

 

 

 

Modalidade de apresentação: 

 

Comunicações: apresentação de trabalhos que discutam resultados de pesquisa na área do 

evento. 

As normas para a elaboração de proposta de comunicação estão disponíveis em nosso 

site: https://jealavusp.wixsite.com/jealav2018  

 

https://jealavusp.wixsite.com/jealav2018
https://jealavusp.wixsite.com/jealav2018


Datas importantes: 

Envio de resumos com propostas de comunicações: 13/08/2018 - 10/09/2018. 

 

Todos os participantes devem realizar a inscrição. Para apresentações em co-autoria, somente 

o 1º autor envia o resumo. 

 

Prazos para inscrições e envio do comprovante de pagamento: 

Com apresentação de trabalhos: até 30/09/2018. 

Como ouvinte: até 10/10/2018. 

 

E-mail para envio dos comprovantes de pagamento da inscrição: 

jealavpagamento.taxa@gmail.com.Os estudantes (graduação e pós-graduação) deverão 

enviar também um comprovante de matrícula para esse e-mail, atestando sua categoria. 

 

As taxas de inscrição variam de acordo com a categoria do participante: 

Com apresentação de Trabalho                            Como Ouvinte 

Professores R$ 90,00 

Alunos de Pós-graduação R$ 60,00 

Alunos de Graduação R$ 20,00 

Outras categorias R$ 120,00 

 

O participante deverá efetuar um depósito identificado, respeitando os valores acima 

informados, na conta específica a seguir: 

Banco do Brasil – 001 

Agência 7068-8 

C/C 242403-3 VAR: 51 (dado obrigatório para depósito ou transferência) 

Favorecido: Heloisa Brito de A. Costa 

 

Contato para dúvidas: jealav.usp@gmail.com 

Site oficial do evento: https://jealavusp.wixsite.com/jealav2018 

Página do Facebook: https://www.facebook.com/IX-jealav-1803814363017790  

 

Agradecendo a participação, aguardamos sua presença em nosso evento. 
Comissão Organizadora 

Professores R$ 70,00 

Alunos de Pós-graduação R$ 40,00 

Alunos de Graduação R$ 15,00 

Outras categorias R$ 100,00 
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