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I. OBJETO 

 
O presente edital oferece 5 inscrições integrais para o 2° Congresso 

Internacional sobre a formação a a profissão docente que acontecerá, de forma 

online, do 2 ao 4 de dezembro de 2021. 

 
II. NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 
1. Associados da APFPB com anuidades 2020 e 2021 em dia. Podendo regularizá-

las até o dia 16 de novembro de 2021, preenchendo as fichas em anexo e 

enviando junto aos documentos necessários exigidos no presente edital.   

2. Novos associados com as anuidades 2020 e 2021 em dia. Podendo regularizá-

las até o dia 16 de novembro de 2021, preenchendo as fichas em anexo e 

enviando junto aos documentos necessários exigidos no presente edital.   

 

III. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

1. Serão contemplados os 5 (cinco) primeiros candidatos que obedecerem os 
seguintes critérios: 
 
a. ser professor do ensino superior e pesquisador com ou sem apresentação de 

comunicação  OU 
b. professores da Educação Básica com ou sem  apresentação de comunicação 

OU 
c. estudantes de pós-graduação com participação de comunicação OU 
d. estudantes de graduação com apresentação de comunicação OU 
e. profissionais em geral sem apresentação de comunicação. 

 
O Congresso é gratuito para os estudantes de graduação e pós-graduação sem 



apresentação de comunicação com inscrição ATÉ ANTES DO 18 NOVEMBRO 
2021 segundo o site do evento. 
 

2. No processo de submissão, os(as) proponentes deverão: 

a. Preencher a ficha de inscrição diretamente no site do Congresso até o 16 de 

novembro de 2021: https://brasil2021.crifpe.ca/pt 

 

b. Enviar o comprovante de pagamento para o email assopfpb@gmail.com 

assim que o seu PIX ou conta corrente para que a APFPB faça imediatamente 

o reembolso. 
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IV. CALENDÁRIO 

1. O período de inscrições no Congresso é o indicado no site do evento, sendo que 
o período para envio de Comunicações já foi encerrado.   

2. O resultado da seleção será divulgado entre o 19 e 21 de novembro 2021 pelo 

email da APFPB (assopfpb@gmail.com), Facebook 

(https://www.facebook.com/assopfpb) e Instagram 

(https://instagram.com/apfpb18?utm_medium=copy_link )  

3. Entrar em contato conosco pelo email assopfpb@gmail.com para todo 

esclarecimento ou pelo fone 83 98709-2260. 

 

 

 

 
João Pessoa, 13 de novembro de 2021. 

 
 
 
 
 
 

 

Rossana Souto Lima Koffmann 

      Presidente da APFPB  

 

Anexos: 

1. Ficha anuidade 2021 (pode usar a mesma para 2020 e 

especificar que são dois anos, se for o caso). 

2. PDF do Evento 
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