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Prezados Coordenadores, docentes e colaboradores de Posto Aplicador, 

Dentre as decisões do I Encontro de Coordenadores, realizado em dezembro de 2012, 

em Brasília, está o compromisso de realizar encontros periódicos sobre o CELPE-Bras, 

com o intuito de estimular a discussão de pesquisas na área do Exame, bem como 

incentivar a reflexão sobre as práticas desenvolvidas nos Postos, seus desafios e 

dificuldades.  

É com tal objetivo que, em 2013, a equipe de docentes de Português para falantes de 

outras línguas da UFRJ, ao lado da Profa. Dra. Ana Catarina Nobre de Mello, 

Coordenadora do Posto Aplicador da instituição, assume o pioneirismo de realizar o I 

Simpósio sobre o CELPE-Bras, como parte integrante do Encontro de PLE do Rio de 

Janeiro, que contou com a expressiva participação de docentes e colaboradores atuantes 

e/ou interessados na área. Em 2014, coube à UNICAMP assumir a realização do II 

SINCELPE, tendo à frente a Profa. Dra. Mathilde Scaramucci, Coordenadora do Posto 

Aplicador local, que, com sua equipe, levou à frente a tarefa de congregar estudantes e 

professores atuantes na área de PFOL, com grande sucesso. Agora, em 2016, a 

Universidade Federal da Bahia assume o desafio de realizar o III SINCELPE, 

colocando-o como tema central do I Seminário sobre Português para Falantes de Outras 

Línguas – UFBA, a realizar-se de 30 de outubro a 2 de novembro do ano em curso em 

Salvador. 

Com o intuito de atendermos a inúmeras solicitações de interessados no XI CONSIPLE 

e no III SINCELPE, dois eventos que discutem e tomam por objeto o ensino de 

Português L2/LE/LH, decidimos alterar a data de realização do último, de modo a 

favorecermos a participação do público-alvo dos dois eventos, durante uma mesma 

semana. Esperamos, assim, contar com a substantiva presença das equipes que 

trabalham na área. Na oportunidade, esclarecemos que, além das modalidades de 

participação habituais – mesas-redondas, comunicações individuais, sessões 

coordenadas, pôsteres - foi criada, para a edição de 2016, a modalidade “Relatos de 

Experiências dos Postos”, a fim de estimular as equipes de cada Posto Aplicador a  
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apresentarem depoimentos sobre boas práticas pedagógicas neles desenvolvidas, 

experiências de capacitação docente, desafios etc.  

Hoje, já contamos com vinte e nove Postos Aplicadores implantados no Brasil e com 

sessenta e cinco no Exterior. Será um imenso prazer recebê-los aqui em Salvador, em 

novembro, pelas oportunidades de ampliarmos e/ou iniciarmos diálogos produtivos e, 

desse modo, aproximar-nos de realidades culturalmente tão diversas e enriquecedoras, 

de (des)construirmos saberes, de fortalecermos a multi/inter/transculturalidade, 

propósitos fundamentais no mundo presente. 

Por outro lado, com o desejo de atrair uma expressiva participação de docentes e 

estudantes, solicitamos o engajamento de todos vocês na ampla divulgação do evento 

em suas instituições, ao tempo em que enfatizamos nosso prazer em recebê-los em 

Salvador, para discussões de suma importância, que contam com a presença confirmada 

de vários especialistas, tais como a Profa. Dra. Tereza Maher, da UNICAMP, a Profa. 

Dra. Margarete Schlatter e a Profa. Dra. Juliana Schoffen, da UFRGS, e muitos outros 

pesquisadores do ensino e da avaliação de proficiência em Português L2/LE/LH, 

docentes da UFBA e de outras instituições. 

Lembrando aqui os versos de Mãos dadas, poema de Carlos Drummond de Andrade, 

dirijo a todas e a todos o mesmo apelo: 

“Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro.  

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.  

Entre eles, considero a enorme realidade.  

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.”  

 

Um forte abraço e até novembro! 

Iracema Luiza de Souza 

Coordenadora do Posto Aplicador da UFBA
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 Para mais detalhes, consultar a página do evento através do Google, buscando o endereço III SINCELPE 

2016:  https://sincelpe.wordpress.com/  
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