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A trajetória da AOTP 
15 anos promovendo o português nos EUA 

 

Por Anete Lobo, fundadora da AOTP 

 A AOTP iniciou em 2007, na Flórida, com 
apenas seis professoras de Português. A ideia 
surgiu da professora Anete Lobo, que lecionava 
Português em uma escola pública americana e 
queria reunir outros professores para trocar 
ideias sobre o trabalho que faziam em suas salas 
de aula, uma espécie de network. A partir do 
segundo encontro, as professoras Beatriz 
Cariello, Carmem Spangenberg, Lenita O’Rourke, 
Leila da Costa, Adriana Silva e Anete Lobo 
tiveram a ideia de  formalizar estes encontros por meio de uma associação cujo 
objetivo era expandir as trocas sobre metodologias de ensino para outros 
professores nos Estados Unidos. A Associação chamava-se, na época, American 
Association of Teachers of Portuguese (AATP). 
 Em 2009 o nome foi trocado para American Organization of Teachers of 
Portuguese. 
 A AOTP tem como objetivo promover o ensino da Língua Portuguesa, 
auxiliando professores nos EUA com o processo de certificação, fornecendo 
desenvolvimento profissional e facilitando a comunicação entre  professores. 
 A AOTP estabeleceu parcerias fundamentais com a Fundação Focus Brasil , 
Flórida International University e Fundação Vamos Falar Português e com outras 
organizações afins, como a SIPLE ( Sociedade Internacional de Português Língua 
Estrangeira), Associação de Professores de Português do Peru, Associação de 
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Professores e Pesquisadores de Português (Reino Unido), National Council of Less 
Commonly Taught Languages , entre outras. 

 Nestes 15 anos, a AOTP vem trilhando um caminho de sucesso em prol da 
promoção do ensino da Língua Portuguesa e algumas atividades de destaque são:  
 • Articulação com o Ministério de Relações Exteriores (MRE) e Ministério de 
Educação 
para apoio a iniciativas do ensino da Língua Portuguesa no exterior; 
 • Concursos e oficinas educacionais para jovens e adultos; 
 • Painéis sobre ingresso em universidades americanas e informações sobre o 
sistema público de ensino nos Estados Unidos para a comunidade brasileira ; 
 • Palestras sobre certificação e equivalência de diplomas para lecionar nos 
Estados Unidos; 
 • Premiação para professores de Português; 
 • Comemoração do Dia do Mestre; 
 • Encontro Mundial Sobre o Ensino de Português (EMEP); 
Bolsas de viagem para professores apresentarem suas pesquisas no EMEP; 
 • Webinários sobre o ensino de Português; 
 • Publicação do Portuguese Language Journal (PLJ); 
 • Consultoria e implementação de programas de português em escolas 
públicas. 
  
 A professora Anete Lobo, cofundadora da AOTP, presidiu a AOTP por sete 
anos consecutivos e , em 2014, o Professor Dr. Luis Gonçalves assumiu a presidência 
da AOTP e a direção executiva do EMEP. 
 A AOTP é constituída por uma direção executiva e um conselho consultivo 
que, voluntariamente, planejam e executam todos os eventos da organização; os 
membros da direção e do conselho são indicados e eleitos pelos associados. 
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 A direção executiva deste biênio é formada por: 
‣ Presidente - Luis Gonçalves (Princeton University) 
‣ Vice-President e Cofundadora-Anete Lobo (Miami-Dade County Public 

Schools) 
‣ Tesoureira e Cofundadora - Beatriz Cariello (Florida International 

University, Ronald Reagan Senior High, Fundação Vamos Falar Português) 
‣ Secretária e Editora Associada do Portuguese Language Journal - Eugênia 

Fernandes (University of California),  
‣ Coordenadora do Boletim da AOTP - Bruna Sommer-Farias (Michigan State 

University) 

 Conselho Consultivo:  
‣ Ana Clotilde Thomé Williams - Northwestern University   
‣ Luana Reis - University of Pittsburgh  
‣ Edvan Brito - University  of Arkansas  
‣ Helen Santos - Mico Sapeca Community School 
‣ Megwen Loveless - Tulane University  
‣ Tatiane Dutra e Mello - University of San Francisco, Projeto Contadores de 

História  

 A AOTP, que iniciou com apenas seis professoras em 2007, agora  tem mais de 
400 membros em todos os continentes. Vale a pena ressaltar que estes membros se 
reúnem uma vez por ano no Encontro Mundial sobre o Ensino de Português, EMEP, 
em diversas universidades americanas. Dentre muitos eventos, o EMEP é o maior 
evento da AOTP e um dos mais respeitados dentro da área acadêmica. 
  
 Este ano, após dois anos de atividades via Zoom devido ao COVID-19, a AOTP 
realizou o XI Encontro Mundial sobre o Ensino de Português na Harvard University, 
em Cambridge – Massachusetts, nos dias 5 e 6 de agosto.  
  
 A American Organization of Teachers of Portuguese é um sonho realizado que 
completa 15 anos. E não faltam motivos para comemorar! 
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O EMEP em 
retrospectiva 

O primeiro EMEP foi realizado em 2012 no Broward 
Center for the Performing Arts em Fort Lauderdale, 
Florida (à esquerda). Outras atividades, como 
Workshop for Schools, também foi promovido pela 
AOTP.  

Em 2013, o II EMEP também foi 
realizado em Fort Lauderdale, enquanto o III 
EMEP foi realizado na Columbia University em 
Nova York, NY, em 2014.   

Washington DC recebeu professores e 
professoras de português para o IV EMEP na 
Georgetown University em 2015, e em 2016 
foi a vez da costa oeste realizar o EMEP, já em 
sua quinta edição, na University of California, 
Berkeley.  

 

II EMEP, Fort Lauderdale, 2013

Workshop for Schools, 2012
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Em 2017 o VI EMEP foi realizado na Florida International University em Miami, 
na Flórida, e em 2018 o encontro foi realizado pela primeira vez na University of 
Pittsburg, Pensilvânia. 

A Princeton University recebeu professores e professoras de português 
em 2019 para o VIII EMEP, que se seguiu com duas edições online por conta da 
pandemia de COVID-19.  

Em 2022 pudemos nos reunir presencialmente mais uma vez, e fomos 
recebidos pela Harvard University. O evento contou com a modalidade híbrida e 
continuou conectando profissionais de todos os cantos do mundo! 

VI EMEP - Florida International University - 2017
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Participantes do XI EMEP na Harvard University em 
2022

Participantes online do XI EMEPApresentações presenciais

Comissão da AOTP XI EMEP 2022
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Prêmios AOPT de Excelência 
no Ensino de Português nos 
Estados Unidos 

A cada ano, os membros da AOTP participam de uma votação para 
escolher os ganhadores dos Prêmios AOTP de Excelência no Ensino de 
Português nos Estados Unidos. Parabéns aos ganhadores de 2021-2022!  

The International Charter School, Pawtucket, Rhode 
Island 
Escola pública K-12 com programa de língua portuguesa 

Projeto Brasil - Cultura Brasil in Austin, Texas 
Organização comunitária com programa de língua portuguesa 

San Diego State University, Califórnia 
Universidade com programa de língua portuguesa 

Eugênia Fernandes, University of California, Davis 
Professora universitária de português 

Vanda Figueiredo, Escolas públicas de Framingham, 
Massachussetts 
Professora de português no nível fundamental ou médio 

Tatiana de Castro: Contação de Histórias, Flórida 
Projeto ou Iniciativa Educacional 

Plural: Português Pluricêntrico 
(Livro de Eugênia Fernandes, Leonardo de Oliveira Silva, Camila Almeida e Tatiana Mello) 

Publicação acadêmica (livro ou artigo) 
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Série Depoimentos  

Neste boletim de aniversário estreamos a nossa série “Depoimentos”, que dá espaço para 
nossos membros da AOTP enviarem suas mensagens a outros membros. Agradecemos à 
Beti Rozencwajg por ser a nossa primeira membra a compartilhar seu depoimento! Para 
enviar o seu, escreva para fariasbr@msu.edu.  

Parabéns AOTP! 

  

Acompanho desde o início da criação. 
Acho muito importante para o 
intercâmbio de professores de 
português. Participei de vários EMEPs e 
aprendi muito. Trabalho com o 
português como língua de herança e 
agradeço a AOTP, Anete Lobo e Luís 
Gonçalves por me apoiar na divulgação 
de meus livros para os professores de 
português. Também professora, sou 
escritora de livros infantis, juvenis e 
poesias. 

Desejo sucesso e que continue muitos 
anos na sua tarefa agregando quem 
trabalha com a lusofonia. 

Beti Rozencwajg (Rozen) 

Sem Fronteiras Press 

www.semfronteiraspress.com
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EVENTOS 

IIISimpósio sobre Português como Língua de Herança  

O III Simpósio AOTP sobre Português Língua de 
Herança (PLH, às vezes também POLH, Português 
como Língua de Herança) será realizado em formato 
virtual no dia 19 de novembro de 2022, e vai reunir 
educadores, pesquisadores e inovadores para 
explorar as experiências no ensino de PLH em vários 
contextos das nossas diásporas, na busca de fornecer 
excelentes exemplos de atuação em vários países.  

O III Simpósio AOTP sobre PLH é um espaço para 
explorar o muito que tem sido feito, com muita garra 
e criatividade, para enfrentar os desafios que as 
especificidades do PLH requerem. São abordagens e 
estratégias pessoalmente significativas para estes 

alunos que mantêm uma relação mais emocional e 
identitária que funcional e profissional com a nossa língua. Este evento online gratuito para os membros da 
AOTP e organizações parceiras vai proporcionar interações entre profissionais que se entregam 
honestamente a esta causa nobre de preservar a herança linguística dos nossos filhos, que é um direito que 
lhes assiste de nascença, mas tantas vezes dificultado ou negado. 

Para se inscrever no III Simpósio AOTP de PLH como ouvinte, acesse https://www.aotpsite.net/iii-
simp%C3%B3sio-aotp-sobre-plh-2022.  

Os interessados em receber certificado, mas que ainda não são membros da AOTP ou de uma organização 
parceira, devem associar-se (link ao final do Boletim). 
 

POR DENTRO DOS EVENTOS 
Publicações | Chamadas em aberto | Conferências
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Plano de Formação de Professores de Português Língua Não Materna da CEPE-
EUA 2022  

 Gostaríamos de convidar a rede apoiada de docência nos EUA a participarem nas diversas 
sessões com formadores, em formato virtual (plataforma ZOOM), no âmbito do plano de 
formação de professores PLNM da CEPE-EUA, com apoio do Camões, Instituto da Cooperação e 
da Língua, I.P., da Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e das editoras LIDEL 
e PORTO EDITORA, que irão decorrer decorrer no final do 2º semestre de 2022. Serão realizadas 
6 sessões nas seguintes datas e horários a seguir. Veja também quem são os formadores 
convidados.  

Todas as sessões de formação serão realizadas no seguinte link do ZOOM https://sjsu.zoom.us/
j/2396303846 e todas as informações são divulgadas por email e na página de Facebook da 
CEPE-EUA. 

20 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA (16h EST / 13h PST / 21h PT) 
Na sessão da formadora Helena Bayan, A abordagem comunicativa por tarefas, abordar-se-á a 
metodologia de ensino de línguas por tarefas, mas sem descurar que o principal objetivo da 
aprendizagem de uma língua é a sua comunicação. Comumente, pensa-se que ao apresentar 
atividades e exercícios aos alunos já se está a propor tarefas e, portanto, a executar esta 
abordagem. No entanto, esta metodologia é mais abrangente e exigente, pelo que poder-se-á 
aplicar melhor aos requisitos atuais do ensino da língua portuguesa. Espera-se com esta sessão 
que os formandos possam aplicar esta metodologia nas suas aulas em conjunto com uma 
reflexão sobre as questões motivacionais de aprendizagem dos alunos. 
Helena Bayan é licenciada em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Formadora acreditada pelo Conselho Cientifico-Pedagógico da Formação Contínua na 
área do Português Língua Não Materna. Pós-graduada em Ciências da Educação - Formação 
Pessoal e Social pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. 
Mestre em "Ensino do Português como Língua Segunda e Estrangeira". É professora do quadro 
de nomeação definitiva na Escola Secundária de Odivelas e autora de manuais PLNM da LIDEL. 

27 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA (16h EST / 13h PST / 21h PT) 
Na sessão da formadora Teresa Gôja sobre Aplicação de materiais na transição entre o ensino 
pré-escolar e o ensino básico serão abordadas ferramentas e técnicas pedagógicas facilitadoras 
do processo de ensino-aprendizagem na ótica do aluno pré-escolar e do aluno dos primeiros 
anos de escolaridade, de modo que os professores possam melhor integrar e desenvolver os 
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conteúdos com os seus alunos. O objetivo é refletir com os formandos sobre as principais 
dificuldades da transição e do processo de alfabetização dos alunos e apresentar estratégias 
enriquecedoras que possam ser facilitadores destas questões. 

Teresa Gôja é Professora do Ensino Básico e Educadora de Infância. Lecionou como educadora de infância 
e professora do ensino básico durante 6 anos. Leciona português há 18 anos na Escola Alemã do Estoril e é 
autora de manuais PLNM da LIDEL. 

3  DE NOVEMBRO, QUINTA-FEIRA (16h EST / 13h PST / 21h PT) 
Na sessão do formador Marco Bento, Aprender na era das tecnologias móveis, abordar-se-ão as 
estruturas educativas que centram o seu pensamento estratégico na criação e melhoria das 
condições de aprendizagem dos seus alunos, bem como em políticas de obtenção de melhores 
resultados. Por este motivo, a definição de estratégias partindo de modelos de aprendizagem 
ativos e recorrendo a tecnologia e diferentes espaços físicos assume-se como determinante. 
Nesta sessão encontraremos uma introdução à pedagogia de Mobile Learning, apelando à 
renovação das práticas letivas e à reflexão conjunta sobre a criação de estratégias que incluem a 
utilização dos dispositivos digitais móveis na planificação e construção da aprendizagem. 

Marco Bento é Professor na Escola Superior de Educação de Coimbra e investigador em tecnologia 
educativa no Núcleo de Investigação, Educação, Formação e Intervenção (ESEC) e no Centro de 
Investigação em Educação da Universidade do Minho. Licenciado em Ensino Básico – 1.º Ciclo, pós-
graduado em TIC e mestre em Comunicação Multimédia. Integra a Direção Pedagógica do Colégio Santa 
Eulália, que foi considerado a primeira instituição de ensino de referência Google For Education, em 
Portugal. Lidera o Grupo de Educadores da Google SUPERTABi Portugal e coordena o Projeto SUPERTABi 
que aposta em práticas pedagógicas mediadas por tecnologias móveis em novos espaços de 
aprendizagem, no concelho da Maia. 

8 DE NOVEMBRO, TERÇA-FEIRA  (16h EST / 13h PST / 21h PT) 
Na sessão do formador Rui Lima, Tecnologias no ensino básico em contexto PLE, pretende-se, por 
um lado, dar a conhecer algumas ferramentas digitais que servem de suporte à aprendizagem, 
mas mais do que isso, foca-se numa abordagem pedagógica em que o aluno assume um papel 
mais ativo em todo o processo educativo. Trabalho de Projeto, Aprendizagem Autónoma, 
Aquisição de Competências para o século XXI são conceitos bastante presentes ao longo de toda 
a ação de formação e com ela pretende-se que os professores sejam capazes de alterar algumas 
das suas práticas, inovando estratégias e diversificando ferramentas. A Escola, mas principalmente 
os Alunos, necessitam de uma transformação e adequação aos tempos que correm. Esta 
formação será um bom ponto de partida para encarar a educação do século XXI como algo do 
presente. 

Rui Lima é Professor e Diretor Pedagógico no Colégio Monte Flor há 18 anos, tem estado envolvido em 
diversos projetos nacionais e internacionais relacionados com Inovação Pedagógica, Cenários de 
Aprendizagem, Utilização de Tecnologias na Educação e Trabalho Colaborativo. Colaborou com a Direção-
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Geral de Educação nos projetos ASPECT, eQNet, Etwinning, Creative Classrooms Lab e Co-Lab, o que lhe 
valeu a distinção de Microsoft Innovative Educator Expert por vários anos consecutivos. 

22 DE NOVEMBRO, TERÇA-FEIRA (16h EST / 13h PST / 21h PT) 
Na sessão da formadora Margarita Correia, Vocabulário. Como se aprende? abordar-se-ão 
aspetos relevantes sobre a natureza do léxico e das unidades lexicais, bem como da forma como 
aprendemos e organizamos o conhecimento sobre as palavras. Deste modo, pretende-se 
contribuir para a formação de professores de PLNM no que respeita a estratégias apropriadas 
para o ensino do vocabulário. A formadora abordará ainda a temática sobre o valor pluricêntrico 
da língua portuguesa.  

Margarita Correia é Professora Auxiliar e Diretora do Mestrado em Português como Língua Estrangeira / 
Língua Segunda no Departamento de Linguística Geral e Românica da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa. 

8 DE DEZEMBRO, QUINTA-FEIRA (16h EST / 13h PST / 21h PT) 
A sessão da formadora Sara de Almeida Leite, O potencial da leitura recreativa em contexto 
PLNM, centra-se na temática da motivação para as leituras recreativas em contexto escolar. Tentar 
levar as gerações mais novas a ler é uma tarefa deveras desafiante, à medida que a tecnologia 
evolui e que os seus interesses se dispersam por formas de entretenimento audiovisuais 
dinâmicas e interativas. Porém, educadores, pais e professores sabem que não podem desistir 
desse intento, pois são diversas e fulcrais as vantagens de ler por prazer, tanto para o 
desempenho escolar como para a maturação e o bem-estar de crianças e adolescentes. Nesta 
sessão, propor-se-ão alguns princípios e estratégias que podem ajudar a aumentar o interesse 
dos jovens pelos livros, assentes em duas premissas: por um lado, para gerar benefícios, a leitura 
tem de ser realizada com vontade; por outro, a comunicação e a socialização permitem aumentar 
o grau de envolvimento dos leitores com os textos e a sua fruição das experiências de leitura. 

Sara de Almeida Leite é doutorada em Estudos Portugueses, especialidade de Ensino do Português, mestre 
em Estudos Anglo-Portugueses e licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Português e 
Inglês, tendo realizado toda a sua formação académica na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. Tem mais de 25 anos de experiência profissional como docente de língua e 
literatura portuguesa e inglesa, primeiro na FCSH e depois no ISEC Lisboa, onde trabalha a tempo inteiro 
desde 1996. Para além da docência e da investigação (enquanto membro do CEIA, no ISEC Lisboa, e do 
IELT, na NOVA FCSH), exerce ainda as funções de coordenadora da Pós-Graduação Arte de Contar Estórias 
e de Presidente do Conselho Técnico-Científico do ISEC Lisboa. Desde 2008 que tem publicado diversos 
livros sobre o bom uso do português oral e escrito (Verbo, Babel, Planeta e Presença), bem como artigos 
científicos sobre boas práticas no ensino da literatura. É autora das coleções de ficção juvenil "O Mundo da 
Inês" e "Os Mega B.A.Y.T.E.S.", publicadas pela Porto Editora. 
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BOLSAS DE ESTUDOS PARA ALUNOS 
U. S. Department of State’s 2023 Critical Language Scholarship (CLS) Program 

 Para participar deste programa de verão intensivo, os alunos precisam estudar dois 
semestres nos Estados Unidos. 

 We are delighted to announce that the application for the U. S. Department of State’s 2023 
Critical Language Scholarship (CLS) Program is now open! We welcome your students to apply 
now to learn a critical language on a funded virtual or overseas summer program.  The application 
is available at https://clscholarship.org/apply. The deadline for applications is 8:00 pm Eastern 
Standard Time on Tuesday, November 15, 2022. 
 The CLS Program includes intensive language instruction and structured cultural enrichment 
experiences designed to promote rapid language gains.  Depending on language and level, U.S. 
students can either apply for the overseas CLS Program or the virtual program -- CLS Spark.  The 
CLS Program offers in-person cohort-based programs at partner institutions abroad that provide 
instruction at various levels for U.S. graduate and undergraduate students in 14 critical languages: 
Arabic, Azerbaijani, Bangla, Chinese, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, 
Russian, Swahili, Turkish, and Urdu.   CLS Spark provides virtual instruction to U.S. undergraduate 
students at the complete beginning level of Arabic, Chinese, and Russian, specifically targeting 
students who do not have access to studying these languages at their home campus.  More 
information on eligibility is available at: https://clscholarship.org/applicants/eligibility.   

 The CLS Program will host frequent webinars, Q&A sessions, and alumni panels for students 
and advisors throughout the fall. A full calendar with these events and corresponding registration 
links is available at: https://clscholarship.org/events. 
 The CLS Program is sponsored by the U.S. Department of State, with funding provided by 
the U.S. Government and supported in its implementation by American Councils for International 
Education. It is part of a wider government initiative to expand the number of Americans studying 
and mastering foreign languages that are critical to national security and economic prosperity. The 
 CLS Program plays an important role in preparing students for the 21st century's globalized 
workforce and increasing national competitiveness. 
  
If you have any questions, please contact the CLS Program team at: cls@americancouncils.org. For 
questions specific to the CLS Portuguese program, please feel free to email me directly. 
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BOLSAS DE PESQUISA 

Biblioteca da Universidade de Princeton  

The 2023-2024 application is now open and will close at 12pm EST on January 17, 2023. 

Each year, the Friends of the Princeton University Library offers short-term Library Research Grants 
to promote scholarly use of the Princeton University Library special collections. Applications will 
be considered for scholarly use of archives, manuscripts, rare books, and other rare and unique 
holdings in Special Collections, including Mudd Library; as well as rare books in Marquand Library 
of Art and Archaeology, and in the East Asian Library (Gest Collection). 

These grants, which have a value of up to $4,800 plus transportation costs, are meant to help 
defray expenses incurred in traveling to and residing in Princeton during the tenure of the grant. 
The length of the grant will depend on the applicant’s research proposal, but is ordinarily between 
two and four weeks. Library Research Grants can be used from May of the year they are awarded 
through the following April. 

Application process: 

• Set up an account in the application system 

• Complete application form 

• Upload a curriculum vitae or resume (Word or PDF)  

• Upload your Project Narrative (no more than 1,000 words); your narrative should include the 
relevance to the proposed research of the unique resources found in the Princeton 
University Library collections  

• Two letters of recommendation; invitations are sent directly from the system to the 
recommenders 

• Submit your application once all of the items above are received.  

Prospective grantees are urged to consult the Library’s website for detailed descriptions of the 
collections, especially those in Special Collections. Applicants should have specific Princeton 
resources in mind as they prepare their proposals. Applications solely focused on the general 
circulating collections and electronic resources of the Princeton University Library will not be 
funded. Para mais informações, acesse: https://library.princeton.edu/special-collections/friends-
princeton-university-library-research-grants?fbclid=IwAR3_DX1hylwfgtRcDogG3UPRiUG-
oEEMFR6O_24BAosJJXWhaqt0KxNq2Mk  
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VAGAS DE EMPREGO  

Part-Time Teacher of Brazilian or Luso-Afro- Brazilian Cultures, Rutgers University 

The Department of Spanish and Portuguese at Rutgers University - New Brunswick, School of Arts 
and Sciences, is hiring a Part-Time Teacher of Brazilian or Luso-Afro- Brazilian Cultures for the 
Spring 2023 semester, for in-person instruction in English and Portuguese. Experience in language 
and literature or other cultural studies instruction is ideal. The position requires instruction of 1-2 
courses for one full semester and performing services associated with those courses, such as 
preparation of syllabus, grading examinations and papers, and meeting students during assigned 
office hours. BA required, MA, Ph.D. or ABD preferred, along with excellent communication and 
interpersonal skills. Link to job application available soon, but for more information, please email 
ddsilva@rutgers.edu.   

Lecturer in Portuguese and Brazilian Culture, University of Florida 

The Department of Spanish and Portuguese Studies at the University of Florida invites applications 
for a full-time instructor at the rank of Lecturer in Portuguese language and Brazilian culture, 
beginning August 16, 2023. This is a 9-month, renewable, non-tenure-track position.  
Responsibilities of the position include: 

• Teaching three courses per semester in the Portuguese language program, with an 
emphasis on classes in Portuguese for Specific Purposes (translation, tourism, business), the 
supervision of internships, and the summer study abroad program in Rio de Janeiro 

• Participating in departmental service and activities, including committee work, ongoing 
training in pedagogy and/or proficiency training, undergraduate advising, and curriculum 
development for cultural studies for the major/minor 

• Working closely with the Portuguese faculty to promote Portuguese language, Brazilian 
Studies, and the study abroad program through campus venues and social media, with a 
focus on student recruitment 

To learn more about the Department of Spanish and Portuguese Studies, applicants are 
encouraged to visit the departmental website: http://spanishandportuguese.ufl.edu/  

More information about the job and how to apply at the UF Careers website available at: https://
tinyurl.com/2ycmwzrm  
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Vaga Professor de Português PLA/PLAc - Temporário, Educação sem Fronteiras 

O Educação Sem Fronteiras, primeiro instituto de educação, na América Latina, para migrantes e 
refugiados, está com vagas abertas para  professores de português com experiência no ensino de 
PLA/PLAc para dar aulas presenciais para migrantes e refugiados por meio do nosso programa 
Tirando de Letra. Os alunos, em sua maioria, são afegãos e o curso terá duração de um mês (com 
possibilidade de prorrogação por mais dois meses). 

REQUISITOS:  

Superior completo ou cursando em Letras, Pedagogia ou áreas correlatas; 

Experiência em sala de aula; 

Disponibilidade para meio período (3 horas diárias); 

Conhecimento em língua inglesa (mínimo intermediário); 

Organização e pontualidade; 

Disponibilidade para início imediato. 

CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS:  

Experiência como professor de PLAc/PLA/PSL/PLE; 

Desejável conhecimento em migração e/ou refúgio. 

CONDIÇÕES: 

Vaga temporária (1 mês), 15 horas/semanais, de seg a sex, das 14h-17h. 

REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS: 

Remuneração por hora/aula (necessário emissão de nota fiscal como pessoa física ou jurídica - 
faremos as orientações).  

LOCAL DE TRABALHO:  

Vaga presencial, unidades em São Paulo/SP e Poá/SP. 

PROCESSO SELETIVO:  

Interessados, se cadastrar no link: https://app.pipefy.com/public/form/Y4g7t63k  

PARA CONHECER MAIS SOBRE O ESF: 

Site: https://educacaosemfronteiras.org.br/   

Instagram: https://www.instagram.com/educacaosemfronteiras_/   

Linkedin: https://br.linkedin.com/company/educacao-sem-fronteiras-esf  
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ELEIÇÕES DA AOTP 
  

Estão abertas as nomeações para as 
eleições da AOTP de 2022, que elegem 
posições na diretoria para o biénio de 
2023-2025. Não hesitem em se candidatar 
ou nomear colegas que considerem as 
melhores opções para as posições abertas 
até 10 de novembro de 2022!  

 As nomeações são para as seguintes 
posições na direção da AOTP: presidente; 
secretariado (2 posições); representantes do Midwest, Rocky Mountains e South Atlantic. Os 
candidatos devem ser membros da AOTP com a anuidade em dia.  

 As eleições vão decorrer de 15 de novembro a 1 de dezembro de 2022. Venham, 
envolvam-se, tragam ideias novas, contribuam para a nossa área com um grupo fantástico de 
colegas. Todos os membros da diretoria servem nas suas posições como voluntários. 

 

 

Nomeie os seus 
representantes clicando 

AQUI 

Ou acesse o site da AOTP 
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AOTP 15 anos

Junte-se a nós e torne-se um  
membro da AOTP! 

 Alguns dos benefícios de ser membro da AOTP incluem: 

• Edições do Boletim da AOTP (disponível on-line); 
• Participação grátis no EMEP como ouvinte; 
• Taxas de inscrição reduzidas para apresentar no EMEP; 
• Elegibilidade para se candidatar e votar em qualquer posição da diretoria e do 

Conselho Consultivo; 
• Taxas de inscrição grátis ou reduzidas para as ações de formação regionais e 

ações de formação virtuais da AOTP; 
• Acesso à lista de empregos (disponível on-line); 
• Preços reduzidos nos eventos organizados pelos parceiros da AOTP. 
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Coordenação do Boletim: Bruna Sommer-Farias 

Revisão Final: Direção AOTP 

As fotos foram concedidas pelos autores ou disponibilizadas em plataformas livres de 
direitos autorais como Pixabay e Pexels. 

Contact us!  
American Organization Of Teachers Of Portuguese, AOTP 

PO BOX 281 
Roosevelt, NJ 08555 

 
info@aotpsite.net

 
Join us and become a member! 
https://www.aotpsite.net/joinus  
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