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A partir das 9h 

RECEPÇÃO E CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES 

Serão conferidas as inscrições e credenciamento dos Inscritos como Ouvintes e feitas 

novas inscrições, através do e-mail eventos@filologia.org.br. 

 

A partir das 14h 

(Websala: o link será informado mais tarde) 

SESSÃO DE ABERTURA 

Serão dadas as boas-vindas aos congressistas pela Coordenação Local. Em seguida, será 

proferida a Palestra de Abertura “Português de Roraima: o que é & por que estudar” pelo 

Prof. Dr. Eliabe Procópio (Letras/UFRR). 

 

A partir das 15h 15min 

SESSÃO DE MESA-REDONDA 

 
MESA-REDONDA 1: “Formação de professores e ensino de língua portuguesa” – Media-

dor: Prof. M
e
 Antônio Lisboa (SEDUC/AM) 

“Pesquisa linguística e ensino de língua portuguesa: possibilidades e encontros” – Profª 

Drª Thami Amarilis Straiotto Moreira (Letras/UFRR) 

“As contribuições da Sociolinguística para o ensino da língua portuguesa em Roraima” –

Profª Drª Luzineth Martins (Letras/UFRR) 

“Formação de professores de língua portuguesa na UFRR: passado, presente e futuro” – 

Prof. M
e
 Marcus Vinícius da Silva (CAP/UFRR) 

 

A partir das 16h 45min 

(Websala: o link será informado mais tarde) 

PALESTRA DE ENCERRAMENTO 

Será proferida a Palestra de Encerramento “Erro de português: de onde vem essa ideia?” 

pela Prof. Dr. Marcos Bagno (UnB) 

 

 Transmissão ao vivo pelo Youtube 

 Formulário de inscrição local (UFRR): https://forms.gle/UD6or8RMoReo5uTw7 

 Inscrição nacional: http://www.filologia.org.br/xv_jnlflp/ 

 Na UFRR, a inscrição nacional e local só será para ouvintes. 

 Na UFRR, a certificação do evento (4h/a) será expedida pelo LABIM. 

Quinta-feira, 6 de novembro de 2020 

eventos@filologia.org.br
https://forms.gle/UD6or8RMoReo5uTw7
http://www.filologia.org.br/xv_jnlflp/
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 Haverá sorteio de livros durante o evento (somente para inscritos que moram em 

Boa Vista/RR). 

 O evento seguirá o fuso horário do Amazonas – AmazonTime (AMT), UTC -4. 

 

APOIO 

Laboratório Imprimatur (LABIM)– www.ufrr.br/labim 

 

http://www.ufrr.br/labim

