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Sexta-feira, 5 de novembro de 2021 

 

Das 9h às 12h 

(Sala 1 – https://conferenciaweb.rnp.br/events/credenciamento-e-recepcao) 

RECEPÇÃO E CREDENCIAMENTO DOS PARTICIPANTES 

A Coordenação Geral estará à disposição dos Congressistas. 

Serão conferidas as inscrições e credenciamento dos participantes e feitas novas inscrições 

pelo e-mail: eventos@filologia.org.br. 

 

 

Das 10h às 12h 

(Sala 1 – meet.google.com/gdf-jdud-jnh) 

SESSÃO DE ABERTURA E PALESTRA DE ABERTURA 

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

proferida a palestra de abertura do evento, pelo Prof. Ricardo Coelho Salles (UERJ e UFRJ), 

de título “Falar errado”. 

 

Das 14h às 16h 

PRIMEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

(Sala A – meet.google.com/oaw-mefa-fhr) 

SALA A – Grupo 02 de Comunicações, sob a coordenação do Prof. M
e Juan Rodrigues da 

Cruz (UFF) 

 

1 – Sobre olhar para o passado das línguas: uma reflexão acerca da Linguística 

Histórica – Juan Rodrigues da Cruz (UFF) 

 

2 – A poesia slam como letramento de reexistência – Juliano Dumani (UVA) e Maria 

Cristina Prates (UVA) 

 

3 – João do Rio e “Cordões”: um desfile libertador de subjetividades – Karen de Oliveira 

Miranda (UERJ) 

 

4 – Análise comparativa entre o Projeto Pedagógico de um Curso de Graduação em 

Secretariado Executivo e Relatórios produzidos pelos discentes à luz da Linguística 

de Corpus – Thereza Cristina Souza Lima (UNINTER), Adriana Czajkowski 

(UNINTER), Edilaine Cegan (UNINTER), Flavia Roberta Fernandes (UNINTER) e 

Rafaela Aparecida de Almeida (UNINTER) 

 

5 – Uma questão de revolução: uma análise discursiva do termo nas postagens de Júlia 

Rocha – Elaine Moraes da Silva Lourenço (UERJ) 
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(Sala B – meet.google.com/keg-boen-khw) 

SALA B – Grupo 02 de Comunicações, sob a coordenação da Profª Drª Dayhane Alves 

Escobar Ribeiro Paes (UFFRJ). 

 

1 – Vozes negras importam: a perspectiva etnográfica em situação de imigração ou de 

refúgio com análise de narrativas e entendimento do estigma racial feminino – 

Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes (UFFRJ) e Liana de Andrade Biar (PUC-RJ). 

 

2 – A árvore, de Bartolomeu Campos de Queirós na escola: uma leitura de fruição – 

Caroline Fernandes (UERJ) 

 

3 – Tecnologia, gamificação e abordagem comunicativa em sala de aula: relato de 

experiência com destaque para ensino de Língua Inglesa para adolescentes do novo 

milênio – Viviane Ribeiro Andrade (UVA) e Silvana Moreli Vicente Dias (UVA) 

4 – Meme “bolsocaro”: abordagem morfossemântica – Alexsandra da Silva Macário 

(UERJ) e Naira de Almeida Velozo (UERJ) 

5 – Diversidade linguística e a obra de Manuel Bandeira: oralidade e perspectivas 

pedagógicas – Maria Denise Oliveira (UVA) e Silvana Moreli Vicente Dias (UVA) 

 

Das 17h às 19h 

SEGUNDA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

(Sala A – meet.google.com/ijz-mfpn-oep) 

SALA A – Grupo 02 de Comunicações, sob a coordenação da Profª Mª Deise Luci Pinto 

(UFF). 

 

1 – Seleções de ouro: Copa do Mundo, literatura e política nas crônicas de Carlos 

Drummond de Andrade – Vitor de Carvalho Pinto (UVA) 

2 – De Thoreau à Greta Thunberg: a discussão sobre meio ambiente em sala de aula na 

língua inglesa – Ana Beatriz Menna Barreto Monclaro (UVA) e Silvana Moreli Vicente 

Dias (UVA) 

3 – Ensino da língua portuguesa no Brasil: uma viagem da Gramática Tradicional até a 

Gramática Contemporânea – Deise Luci Pinto (UFF) 

4 – O ensino de Língua Espanhola na Rede Municipal de Educação de Niterói: 

ideologias linguísticas e o currículo pela perspectiva glotopolítica – Ana Paula 

Fernandes Gomes (UFF) 

 

(Sala B – https://meet.google.com/hqd-zfws-vwh) 

SALA B – Grupo 02 de Comunicações, sob a coordenação da Profª Mª Aline Salucci Nunes 

(CiFEFiL). 

1 – Freire-Mandela: formação de professores no contexto tecnológico – Cristiano de 

Oliveira Veras (UVA), Flávia Maria Batista da Cunha (UVA) e Pedro Henrique de 

Almeida Soares (UVA) 
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2 – A influência do referencial gramatical no processo de ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa – Laise Jully Lopes da Silva (UNIGRANRIO), Talyta de Albuquerque 

Duarte (UNIGRANRIO), Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) e Lilia Costa 

Gonçalves (UNIGRANRIO) 

 

3 – O livro didático como instrumento de inclusão social durante a pandemia da Covid 

19: limites e possibilidades – Bianca Corrêa Lessa Manoel (UNESA), Patrícia Jerônimo 

Sobrinho (SEEDUC-RJ) e Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) 

 

4 – Cultura digital e ensino de línguas: desafios da formação de professores – Lilia Costa 

Gonçalves (UNIGRANRIO) e Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) 

 

 

Das 19h às 20h 

(Sala A – meet.google.com/kmi-nvcd-xys) 

PALESTRA DE ENCERRAMENTO 

A palestra de encerramento, de título “Análise de textos midiáticos e a formação do 

leitor crítico”, será proferida pela professora doutora Anne Morais (UVA), com as 

professoras mestras Graziela Mota (UVA) e Caroline Monteiro (UFF). 

 

Avisos importantes: 

– Pede-se que os palestrantes, caso forem usar PPT ou outros recursos tecnológicos, deixem 

os materiais abertos em seus computadores antes mesmo de começarem suas respectivas falas. 

– Pede-se atenção ao serviço de chat da plataforma em que o evento será realizado. Avisos 

importantes serão passados por lá. 

– Pedimos que os ouvintes deixem câmeras e microfones desligados durante os eventos e só 

os ativem caso necessário ou pedido. 

– Haverá captura de prints durante as atividades para a posteridade (e divulgação nas redes 

sociais da UVA e do CiFEFIL). 

– Nas comunicações, o tempo máximo permitido para cada fala será de 20 (vinte) minutos. 

– Contatos da coordenação: annemorais17@hotmail.com / juan.rodrigues@id.uff.br  
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