
3ª CIRCULAR

O 3º Seminário Multiletramentos, Hipermídia e Ensino (Homenagem aos 100

anos de Paulo Freire), a ser realizado nos dias 23 e 24 de setembro de 2021, na

modalidade a distância, divulga terceira circular com importantes informações sobre a

programação geral, pagamento das inscrições e inscrições para os minicursos (que

possuem vagas limitadas).

PROGRAMAÇÃO GERAL

DIA 23/09 (5ª feira) DIA 24/09 (6ª feira)

9h-10h30. Mesa de abertura/conferência (Canal

GPMulti YOUTUBE)

Prof. Dra. Walkyria Monte Mor

Título: Letramentos e o Pensamento Freiriano

sobre Educação e Sociedade

10h45-12h30. Pôsteres

12h30-13h30. Almoço

13h30-15h30. Sessões de comunicações

15h30. Intervalo

16h-18h. Sessões de comunicação

9h30-11h30. Minicursos (abaixo detalhados)

12h-13h30. Almoço

13h30-15h. Relatos de experiência

15h - 15h30. Intervalo

15h30-17h30 Mesa redonda/roda de

conversa (Canal GPMulti YOUTUBE)

Prof. Dr. Carlos José Lirio, Prof. Dra. Eliane

Azzari e Prof. Dr. Sandro Luiz da Silva

Título: Multiletramentos como formas de

(re)significar: olhares para as diversidades

18h. Apresentação cultural (YOUTUBE) –

Apresentação grupo de samba: Qualquer

nota



Professor(a) Minicurso Data e hora

Prof. Dra. Nara Hiroko Takaki
(UFMS)

Exercitando multiletramentos com
decolonialidade Freiriana

24/09

9h30

Prof. Dr. Alan Carneiro
(Unifesp)

Política linguística como cuidado:
português como língua adicional e
educação bilíngue em contextos

migratórios

24/09

9h30

Prof. Dr. Ruberval Maciel
(UEMS) e Prof. Dra. Claudia

Hilsdorf (Unicamp)

Multiletramentos e translinguagem como
práticas afetivas de resistência

24/09

9h30

Prof. Dra. Jacqueline Barbosa
(Unicamp)

"Novos e multiletramentos e os currículos
pós BNCC:  o que vem sendo proposto e o

que ainda é possível propor"

24/09

9h30

Prof. Dr. Eduardo de Moura
Almeida

Multiletramentos e novas práticas de
remix político em tempos de pandemia

24/09

9h30

DATAS IMPORTANTES

Período de análise dos trabalhos e emissão dos aceites pela
Comissão Científica do evento

01 de junho 20 de agosto

Pagamento das inscrições (Veja o passo a passo abaixo) 01 a 31 de agosto
(impreterivelmente)

Período de inscrições para minicursos (ou até vagas serem
esgotadas – Veja o passo a passo abaixo)

01 de agosto a 20 de setembro

Datas de realização do evento 23 e 24 de setembro

Importante: Passo a passo para pagamento e inscrição para minicursos.

1) Entre em sua área do usuário em: IEL Eventos (unicamp.br);

2) Acesse o evento 3º Seminário de Multiletramentos, Hipermídia e Ensino e clique na

opção de emissão de boletos para pagamento de inscrição (Obs: o pagamento da

inscrição com apresentação de trabalho somente poderá ser efetuado também após o

aceite do trabalho, emitido pela Comissão Científica do Evento);

3) Pague sua inscrição e salve seu comprovante de pagamento em PDF (esta etapa será

importante para inscrição de minicursos);

4) Após efetuado o pagamento, volte a sua área de usuário em IEL Eventos (unicamp.br);

https://ics.iel.unicamp.br/
https://ics.iel.unicamp.br/


5) Acesse o minicurso desejado, anexe o comprovante de pagamento do evento no

formato PDF e submeta o arquivo para aprovação;

6) Caso o minicurso escolhido não tenha mais vagas, você poderá escolher outro

minicurso fazendo o mesmo processo.

Sugerimos que também que adicionem as páginas do evento nas redes sociais, para

acompanhar o andamento das etapas de realização do evento.

Nossos meios de contato são os seguintes:

Página oficial do evento: https://www2.iel.unicamp.br/seminariomhe/

Instagram: https://www.instagram.com/multiletramentosunicamp/?hl=pt-br

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqsntEk6di6LcVI0RlI71Ew

Facebook: https://www.facebook.com/seminariomhe2

E-mail: seminariomhe@unicamp.iel.br

Saudações,

Comissão Organizadora do 3º Seminário Multiletramentos, Hipermídia e Ensino

https://www2.iel.unicamp.br/seminariomhe/
https://www.instagram.com/multiletramentosunicamp/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/channel/UCqsntEk6di6LcVI0RlI71Ew
https://www.facebook.com/seminariomhe2

