X CONGRESSO INTERNACIONAL DA CÁTEDRA DA UNESCO PARA A MELHORA DA QUALIDADE E
EQUIDADE DA EDUCAÇÃO NA AMÉRICA LATINA, COM BASE NA LEITURA E ESCRITA

“A LEITURA E A ESCRITA: DESAFIOS PERSISTENTES PARA AS CIÊNCIAS DA LÍNGUA”
DE 3 A 7 DE AGOSTO DE 2020

PRIMEIRA CIRCULAR

Convocação

A Cátedra UNESCO de Leitura e Escrita e a Universidade do Panamá (Faculdade de Humanidades)
convocam à comunidade latino-americana comprometida em melhorar a qualidade da educação
ao X Congresso Internacional da Cátedra UNESCO de Melhora da Qualidade e Equidade da
Educação na América Latina, com base na leitura e na escrita, que ocorrerá na Universidade do
Panamá de 3 a 7 de agosto de 2020.

Lema: “Desafios persistentes de leitura e escrita para ciências da linguagem”

Objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Discutir os desafios das ciências da linguagem em face dos problemas de leitura e escrita de
várias perspectivas e abordagens, com uma visão integral e interdisciplinar.
Avaliar as contribuições de outras disciplinas para o desenvolvimento das ciências da
linguagem e suas aplicações na leitura e escrita em suas áreas de especialização.
Divulgar o progresso da pesquisa teórica e empírica no campo da leitura e da escrita.
Favorecer a criação de espaços de discussão e debate em torno dos problemas específicos do
campo.
Conhecer os avanços da didática da leitura e da escrita em novos contextos acadêmicos e
profissionais.
Fortalecer os vínculos acadêmicos entre os pesquisadores da Cátedra Unesco de Leitura e
Escrita, nacional e internacionalmente.
Promover a consolidação de espaços de intercâmbio e treinamento entre professores e
pesquisadores novos e especializados.

Eixos temáticos
1. Compreensão e produção de textos (Psicolinguística e Linguística Cognitiva).
2. Perspectivas glotopolíticas dos instrumentos linguísticos.
3. Práticas sociais de leitura e escrita.
4. Leitura e escrita na era digital.
5. Textos e práticas sociais de leitura e escrita em situações formais e não formais.
6. Problemas educacionais em relação à leitura e escrita.
7. Redação de invenção e leitura literária na formação de leitores e escritores.
8. Bilinguismo e multiculturalismo.
9. Cognição, análise do discurso e argumentação no ensino e pesquisa em leitura e escrita.

Modalidades
1. Conferências plenárias
2. Tabelas de discussão
3. Atividades práticas pré-congresso
4. Simpósios
5. Apresentações: comunicações orais que divulgam resultados de pesquisas, estudos críticos,
reflexões conceituais sobre as áreas temáticas relatadas. Eles podem ser individuais ou em
coautoria. 15 minutos estarão disponíveis, sem exceção, para a sua exposição.
6. Cartazes: constituem uma estratégia de exibição cujo objetivo é disseminar os resultados das
experiências didáticas.
7. Flash talks.

Organizado por:
•
•
•

Sede da UNESCO-Panamá: Faculdade de Humanas da Universidade do Panamá.
Centro de Leitura e Escrita Acadêmica, CELEAUP, Universidade do Panamá.
Ministério da Educação do Panamá.

Coordenadora Geral do Congresso:
Fulvia Morales de Castillo

Comitê Acadêmico, Cátedra da UNESCO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

María Cristina Martínez (Diretora Geral da Cátedra da UNESCO na Colômbia)
Elvira Narvaja de Arnoux (Argentina)
Giovanni Parodi (Chile)
Susana Ortega de Hocevar (Argentina)
Leonor Scliar-Cabral (Brasil)
Gerardo del Rosal (México)
Hilda Quintana (Porto Rico)
Norma González de Zambrano (Venezuela)
Fulvia Morales de Castillo (Panamá)

Comitê Executivo, Cátedra da UNESCO, Sede do Panamá
•
•
•

Eduardo Flores, Reitor da Universidade do Panamá
Jaime Gutiérrez, Vice-Chanceler para Pesquisa e Pós-Grau, Universidade do Panamá
Olmedo García, Decano da Faculdade, Universidade do Panamá

Comissão Organizadora
•
•
•

Fulvia Morales de Castillo (Universidade do Panamá)
Boric Cedeño (Ministério da Educação de Panamá)
Marisa de Talavera (Universidade Interamericana do Panamá)

Patrocinador:
Universidade do Panamá
Ministério da Educação Universidade
Interamericana do Panamá

Contato:
Centro Acadêmico de Leitura e Escrita Email: centrodelecturayescrituraup@gmail.com Telefone:
(507) 523-6696 Site: centrodelecturayescrituraup@gmail.com

