
 
I Ciclo de Palestras “Educação para o Plurilinguismo”  

(edição 2021) 

PARCERIA:  

Projeto de Extensão PLURES: Plurilinguismo e Escola (Cap/UFRGS) 
Programa de Extensão LEA: Línguas e Educação Antirracista (Cap/UFRGS) 

APRESENTAÇÃO 

O I Ciclo de Palestras “Educação para o Plurilinguismo” é uma atividade promovida 

pelo Colegiado Setorial da Diversidade Linguística como representação da sociedade 

civil no Sistema Estadual de Cultura (SEDAC - RS), em parceria com o projeto PLURES: 

Plurilinguismo e Escola, do Colégio de Aplicação da UFRGS.  

Seu objetivo é contribuir, com diferentes instâncias da sociedade e do Estado, para a 

reflexão sobre os fundamentos de uma educação para o plurilinguismo, no sentido de 

valorizar, compreender e visibilizar a diversidade linguística e cultural em contextos de 

ensino/aprendizagem, como uma questão especialmente significativa e presente em 

nosso estado, em áreas de fronteira, de imigração histórica, de populações indígenas e 

de comunidades quilombolas, bem como também de linguagens não-verbais como a 

Libras e da própria diversidade do português rio-grandense. 

O Programa compõe-se de 05 encontros virtuais, com duração média de 1h30min, a 

serem realizados nas quintas-feiras dos dias 17 de agosto (Dia Estadual do Patrimônio 

Cultural) e 02, 09, 16 e 23 de setembro de 2021, no horário das 19h às 20h30min. 

Link do Canal YouTube do Colegiado Setorial da Diversidade Linguística: 

https://www.youtube.com/channel/ UCtHYoL9jOv_-Y8I8sBF8V5Q 

Link para inscrições (aberto no período de 01/08 até 16/08/2021): 

https://www1.ufrgs.br/extensao/inscricoes/ins_verifica_acao.php?codacao=45191 

A participação como ouvinte é livre e gratuita, porém, para obter certificado de 

extensão (PROREXT/UFRGS), é necessário realizar a inscrição através do link acima e ter 

no mínimo 75% de presença nas mesas redondas. 

  

https://www.youtube.com/channel/%20UCtHYoL9jOv_-Y8I8sBF8V5Q
https://www1.ufrgs.br/extensao/inscricoes/ins_verifica_acao.php?codacao=45191


 
I Ciclo de Palestras “Educação para o Plurilinguismo”  

(edição 2021) 

PARCERIA:  

Projeto de Extensão PLURES: Plurilinguismo e Escola (Cap/UFRGS) 
Programa de Extensão LEA: Línguas e Educação Antirracista (Cap/UFRGS) 

MESAS REDONDAS - Link do Canal YouTube do Colegiado Setorial da Diversidade 

Linguística: https://www.youtube.com/channel/ UCtHYoL9jOv_-Y8I8sBF8V5Q 

 

17/08/2021 | 19h às 21h (Dia Estadual do Patrimônio) 

Língua como patrimônio imaterial: mapeamentos e demandas 

Palestrantes: Cléo Altenhofen (UFRGS) e Marcus Vinícius Carvalho Garcia (IPHAN) 
Mediação: Mônica Savedra (UFF) 
 

02/09/2021 | 19h às 20h30 

Libras nas escolas: possibilidades linguísticas e pedagógicas 

Palestrantes: Liliane Giordani (UFRGS), Bruna da Silva Branco (Doutoranda PPGEDU/UFRGS) 
Mediação: Lodenir Karnopp (UFRGS)  
 

09/09/2021 | 19h às 20h30 

O patrimônio das línguas de imigração na família e na escola 

Palestrantes: Loremi Loregian-Penkal (UNICENTRO) e Karen Pupp Spinassé (UFRGS) 
Mediação: Cristiane Horst (UFFS, Campus Chapecó) 
 

16/09/2021 | 19h às 20h30 

Línguas indígenas e africanas: tradição cultural 

Palestrantes: Márcia Gojten Nascimento (UFRJ) e Mestre Cica (G.E.L.Cultura Africana) 
Mediação: Maria Aparecida Bergamaschi (UFRGS) 
 

23/09/2021 | 19h às 20h30 

Línguas e culturas locais no currículo escolar: caminhos possíveis 

Palestrantes: Ingrid Kuchenbecker (CAp/UFRGS, Projeto PLURES) e Rosângela Morello 
(IPOL – Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística) 
Mediação: Cláudia Camila Lara (FURG, Campus São Lourenço do Sul) 

https://www.youtube.com/channel/%20UCtHYoL9jOv_-Y8I8sBF8V5Q


 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

As/Os participantes inscritas/os deverão preencher os formulários de presença 
disponibilizados na descrição do vídeo e também no chat do YouTube em cada um dos 
encontros. O formulário será disponibilizado apenas após as falas das(os) convidadas(os), na 
metade final do encontro. Sem a inscrição prévia e sem a assinatura das listas de presença, 
não será fornecido certificado. Nomes não serão inseridos nas listas após o término de cada 
mesa; portanto, não se esqueça de assiná-las. 

Aproveitamos para lembrar que o certificado é confeccionado pela Pró-Reitoria de Extensão 
da UFRGS, o que implica (após os certificados estarem disponíveis) pagamento de uma taxa de 
R$ 6,00 via boleto. O certificado será disponibilizado em torno de um a dois meses após o 
término do evento no portal de extensão da UFRGS. Quando estiverem prontos, enviaremos 
e-mail informando e orientando como gerar o boleto e como baixar o certificado do site da 
UFRGS.  

Caso ocorra algum problema ou tenham dificuldades para realizar sua inscrição, sugerimos 
entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS para solicitar auxílio, pois não 
temos acesso ao portal no qual as inscrições são realizadas. 

assessoriatecnica@prorext.ufrgs.br  
(51) 3308-3606 

Sigam nossos perfis no Instagram: 

https://www.instagram.com/colegiadodivling/ 

https://www.instagram.com/projetoplures/ 

https://www.instagram.com/lea.cap.ufrgs/ 

 

Organização: Grupo de Trabalho “Educação para o Plurilinguismo”, do Colegiado Setorial da 
Diversidade Linguística – Coord. Ingrid Kuchenbecker 

Membros do GT: Cláudia Camila Lara, Cléo Altenhofen, Frinéia Zamin, João Wianey Tonus, 
Lodenir Karnopp, Marley Terezinha Pertile, Maria Inês Bernardi Chilanti, Mestre Cica, Myrna 
Gowert Madia Berwaldt 

Apoios: Sedac/RS; IPHAN; PROREXT/UFRGS; CLAme (Comissão de Línguas Ameaçadas / 
ABRALIN - Associação Brasileira de Linguística), nwww.ALMA-Diversität, CDEA UFRGS PUCRS 
(Centro de Estudos Europeus e Alemães), IPOL 

 

                            

mailto:assessoriatecnica@prorext.ufrgs.br
https://www.instagram.com/colegiadodivling/
https://www.instagram.com/projetoplures/
https://www.instagram.com/lea.cap.ufrgs/

