
EDITAL 01/2021 PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA
DE WEBINÁRIO EM FRANCÊS

 
 
Todas as propostas submetidas deverão observar as regras que se aplicam à formatação,

submissão e apresentação.

1. OBJETO
 

Os(as) proponentes devem escolher um tema sobre o qual apresentarão um webinário de 60

minutos em língua francesa. Não há nenhuma restrição quanto a eixo temático.

 

2. NORMAS DE SUBMISSÃO
 

1. Qualquer indivíduo, seja associado ou não da APFSC, poderá submeter sua proposta.

2. Serão selecionados 4 (quatro) webinários para apresentação em 2021.

3. As datas dos webinários serão definidas posteriormente por sorteio e deverão

acontecer entre os dias 1 de outubro e 15 de dezembro.

4. É essencial que os(as) proponentes tenham acesso à internet e equipamentos que

possibilitem suas apresentações.

5. O webinário deverá acontecer todo em língua francesa.

6. As propostas deverão ser submetidas em língua francesa, individualmente ou em

duplas.

7. Caso a proposta seja submetida por uma dupla de proponentes, ambos(as) devem

apresentar o webinário.

8. No processo de submissão, os(as) proponentes devem indicar o tema a ser abordado.

Não serão realizadas alterações após a finalização da submissão.

9. O público-alvo do webinário deve ser especificado, podendo ser, por exemplo,

estudantes, professores ou amantes da Língua Francesa (francophiles).

10. O tempo de duração do webinário será de 60 minutos (40 minutos de apresentação e

20 minutos de interação com os participantes), podendo ultrapassar, no máximo, 10

minutos.

11. As propostas devem ser submetidas exclusivamente por meio do formulário.

https://forms.gle/WZvZbZn6YyeuCPwJ6


. 

3. SUBVENÇÃO
 

1. Será repassado ao(à) proponente selecionado(a) uma subvenção no valor de R$

300,00 (trezentos reais), no caso de associados(as) da APFSC com a anuidade 2021

em dia, e de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) no caso de não associados(as).

2. Caso a proposta seja submetida e apresentada em dupla, o valor da subvenção será

dividido igualmente entre os(as) proponentes, já que o valor da subvenção é por

webinário.

3. O pagamento será feito por PIX ou transferência bancária diretamente aos(às)

proponentes após a apresentação do webinário.

4. A não apresentação do webinário acarretará no não recebimento da subvenção.

 

4. APRESENTAÇÃO
 

1. Os webinários serão realizados pela plataforma Google Meet.

2. É permitido o compartilhamento de tela para uso de ferramentas que venham a agregar

à apresentação.

3. O link de acesso à plataforma Google Meet será gerado pela organização do evento e

informado com antecedência.

4. O acesso dos participantes e a lista de presença serão de responsabilidade da

organização do evento.

5. Os webinários poderão ser gravados e, posteriormente, disponibilizados para os

associados no canal do Youtube da APFSC (apenas pessoas com o link poderão

visualizar).

5. CALENDÁRIO

1. O período de inscrições será de 25 de agosto a 10 de setembro de 2021.

2. O resultado da seleção será divulgado em 17 de setembro de 2021 no site:

http://apfsc.blogspot.com/

http://apfsc.blogspot.com/


6. OUTRAS DISPOSIÇÕES

1. Após a apresentação do webinário, será emitido um certificado para os proponentes

selecionados.

2. Este edital terá validade de 6 (seis) meses a contar da data de publicação do resultado

da seleção.

3. Os(as) proponentes selecionados(as) devem manifestar seu acordo com a gravação do

webinário, que será disponibilizada posteriormente aos associados da APFSC.

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Serão selecionadas somente as propostas que cumpram os seguintes requisitos:

1. Objetivos claros e adequados ao tema.

2. Determina o público-alvo.

3. Apresenta dados essenciais do tema e adequação do conteúdo ao público-alvo.

4. Prevê, de forma sucinta, os três elementos essenciais da apresentação (início,

desenvolvimento e conclusão).

5. Recursos didáticos adequados à metodologia e aos objetivos propostos.

6. Proposta adequada ao tempo de duração previsto neste edital.

7. Formulário de inscrição completamente preenchido em língua francesa.

Florianópolis, 25 de agosto de 2021.

_____________________________________________
Clarissa Laus Pereira Oliveira

Presidente da APFSC - bureau 2020-2022


