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Faculdades Integradas de Taquara 

Taquara, 12 de setembro de 2012. 

 

Prezados(as): 

Neste ano comemoramos os 10 anos do Projeto Ler... Por isso, por ocasião das oficinas referentes 

ao terceiro fascículo de 2013, organizamos um evento especial: o II Seminário de Língua e Literatura 

da Faccat: em homenagem aos 10 anos do Projeto Ler... . Esse evento ocorrerá nos dias 3 e 4 de 

outubro, nos turnos da tarde e da noite, conforme programação anexa.  

Na programação, estão previstas apresentações de relatos de experiências envolvendo o Projeto, 

com a finalidade de trocar experiências e valorizar as excelentes práticas que ocorrem em sala de aula.  

Para efeitos de certificação, temos as seguintes modalidades: 

a) Para ouvintes: certificado de 20h; 

b) Participantes do Projeto Ler e do Seminário como ouvintes: 24h 

c) Para participantes com comunicação oral: 40h; 

d) Ouvinte em um turno do Seminário: 4h; 

e) Participantes das Oficinas 1 e 2, com apresentação de trabalho no Seminário: 40h. 

      (apresentação de 10 minutos) 

 Se algum(a) professor(a) faltou à Oficina 1 e 2, poderá recuperar as horas no Seminário, 

participando de dois turnos. Obterá, assim, o certificado de 12 horas.  

 

Solicitamos que seja efetivada a inscrição das comunicações (apresentação de trabalhos) até o dia 

29/setembro no site da Faccat http//:www.faccat.br, clicando no banner Ler... Para os ouvintes, as 

inscrições vão até o dia do evento. Em virtude de mudanças no Sistema de Certificação, as inscrições não 

poderão ser feitas via e-mail, somente pelo site acima indicado. 

 

Para a inscrição de comunicações orais (relatos de experiências) observar o que segue: 

 Clicar no banner do Projeto LER em www.faccat.br , buscar o “II Seminário de Língua e 

Literatura” e clicar na opção Comunicação oral . Após o preenchimento dos dados, inserir o resumo de 

sua apresentação que deverá ter de 250 a 500 palavras.  

 O resumo deverá ter: título, indicação de autor(es), titulações, instituição de procedência, e-mail 

(em nota de rodapé) e palavras-chave (de 3 a 5). A apresentação oral será de 10 minutos. 

 

Para mais esclarecimentos, entrar em contato pelo telefone (51)3541-6663 ou (51)84581902 ou 

pelo e-mail letras@faccat.br 

                                                                                                                                                                                                                           

    Agradecemos desde já.                                                                                 

                                                                       Atenciosamente, 

                                                                          Liane Filomena Müller 

            Coordenadora do Curso de Letras da Faccat 


