
Assunto: Reforçando a importância da Segunda Conferência 
Data: 21/05/2018 
 
Prezados Alunos, prezados Professores,  
 

como divulgamos no último e-mail, é de grande importância a conferência que ocorrerá 

amanhã, 22/05/2018, terça-feira, às 10h (turno matutino) e às 19h (turno noturno), no 

Auditório CCHLA 412, intitulada “Ensino de línguas e novas tecnologias”. O interesse é tanto 

para os Alunos de Letras Espanhol/Francês/Inglês quanto para os de Letras-Português. Não 

percam essa oportunidade. 

 
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-de-
conferencias-de-letras-2018_inscricoes.pdf>. 

 

Já solicitamos aos Professores que liberem os alunos para participarem do evento, que é 

atividade letiva. Caso alguma disciplina esteja com imensa dificuldade de liberação da aula em 

seu horário, sugerimos aos Alunos que se esforcem para assistirem à conferência no 

contraturno. 

 

“As novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) trazem mudanças de 

comportamento em diversos setores da sociedade. Novos saberes são exigidos e o universo da 

educação necessita acompanhar tais transformações. 

Nesse contexto, o professor de línguas (incluindo-se o professor de língua materna) 

possui papel fundamental na formação de alunos que, dentro do universo digital, sejam 

capazes de compreender, utilizar e disseminar informação e comunicarem-se de forma 

significativa. 

Assim sendo, a conferência abordará aspectos teóricos e questões metodológicas que 

promovam a integração das NTIC às aulas de língua materna ou estrangeira, buscando um 

debate sobre novas práticas que contemplem as demandas de um mundo cada vez mais 

exigente e conectado. 

A conferencista: 

Rafaela Carla Sousa é professora de Língua Inglesa do Departamento de Línguas 

Estrangeiras Modernas (UFPB). Mestre em Linguística, é Educadora Certificada Google e 

coordena o Projeto de Extensão ‘Saber Conectado: promovendo o letramento digital do 

professor de Língua Inglesa’, vinculado ao Programa EFOPLI (Espaços para Formação do 

Professor de Língua Inglesa).” 
 
Certo de nos encontrarmos no Auditório 412 cheio, apresento-lhes meus cordiais 
cumprimentos. 
 
Atenciosamente, 
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Prof. Dr. Cirineu Cecote Stein 
Coordenador 


