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APRESENTAÇÃO 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos tem o 

prazer de apresentar-lhe este número 01 do volume XX dos Cadernos do 

CNLF, com a PROGRAMAÇÃO dos trabalhos que serão apresentados 

no II Congresso Internacional de Linguística e Filologia e XX Congresso 

Nacional de Linguística e Filologia do dia 29 de agosto ao dia 02 de se-

tembro deste ano de 2016, realizado no Campus Tijuca da Universidade 

Veiga de Almeida. 

Na história das locações deste Congresso, vale lembrar que ele 

nasceu em 1997, na Faculdade de Formação de Professores da Universi-

dade do Estado do Rio de Janeiro (São Gonçalo – RJ). Sua segunda edi-

ção ocorreu na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (Rio de Janeiro – RJ) e, depois disso, quinze edições consecuti-

vas foram realizadas no Instituto de Letras da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro – RJ). Por causa disso, muitos participan-

tes frequentes deste Congresso já o consideravam um evento da UERJ, 

supondo que o CiFEFiL fosse um órgão ou setor daquela instituição. 

Somente a partir de 2014 é que ele se realiza fora do âmbito das 

instituições públicas de ensino superior do Rio de Janeiro, com a adesão 

da Universidade Estácio de Sá, que gentilmente nos acolheu desde o iní-

cio daquele ano, quando ali realizamos o VI Simpósio Nacional de Estu-

dos Filológicos e Linguísticos, pelo que agradecemos penhoradamente. 

Também em 2014 recomeçamos nossas atividades acadêmicas na 

Veiga de Almeida, com a IX Jornada Nacional de Linguística e Filologia 

da Língua Portuguesa, visto que foi aqui que começaram os primeiros 

eventos organizados pelo CiFEFiL, quando seu fundador, Emanuel Ma-

cedo Tavares era professor de Filologia Românica nesta instituição. 

Esperamos retribuir agora, com um evento de alto nível, neste II 

CILF / XX CNLF, a boa acolhida que tivemos da Universidade Veiga de 

Almeida, neste retorno a nossas origens, depois de dezoito anos. 
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Dando continuidade ao trabalho dos anos anteriores, estamos edi-

tando, simultaneamente, o livro de Minicursos e o livro de Resumos em 

três suportes, para conforto dos congressistas: em suporte virtual, na pá-

gina do Congresso (http://www.filologia.org.br/xx_cnlf); em suporte di-

gital, no Almanaque CiFEFiL 2016 (DVD) e em suporte impresso, neste 

número 01 do volume XX dos Cadernos do CNLF. 

Os congressistas inscritos nos minicursos receberão um exemplar 

impresso do livro de Minicursos, sendo possível também adquirir a ver-

são digital, desde que pague pela segunda, que está no Almanaque Ci-

FEFiL 2016. 

O Almanaque CiFEFiL 2016 já traz publicados, além do Livro de 

Minicursos e o Livro de Resumos, mais de cento e trinta textos completos 

deste XX CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, para que 

os congressistas interessados possam levar consigo a edição de seu texto, 

não precisando esperar até o final ano, além de toda a produção do Ci-

FEFiL nos anos anteriores. 

A programação vai publicada em caderno impresso separado, para 

se tornar mais facilmente consultável durante o evento, assim como o Li-

vro de Resumos. 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos e sua 

Diretoria lhe desejam uma boa programação durante esta rica semana de 

convívio acadêmico. 

 

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2016. 

 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf
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PROGRAMAÇÃO 

SEGUNDA:29/08 

08h00 a 10h00 

TERÇA:30/08 

08h00 a 10h00 

QUARTA:31/08 

08h00 a 10h00 

QUINTA:01/09 

08h00 a 10h00 

SEXTA:02/09 

08h00 a 10h00 

Credenciamento e 

inscrições de últi-

ma hora 

Mesa-redonda 

1 
Mesa-redonda 1 Mesa-redonda 1 

Mesa-redonda 

1 

Mesa-redonda 

2 
Mesa-redonda 2 Mesa-redonda 2 

Mesa-redonda 

2 

Mesa-redonda 

3 
Mesa-redonda 3 Mesa-redonda 3 

Mesa-redonda 

3 

Mesa-redonda 

4 
Mesa-redonda 4 Mesa-redonda 4 

Mesa-redonda 

4 

Mesa-redonda 

5 
Mesa-redonda 5 Mesa-redonda 5 

Mesa-redonda 

5 

SEGUNDA: 29/08 

10h00 a 12h00 

TERÇA: 30/08 

10h00 a 12h00 

QUARTA: 31/08 

10h00 a 12h00 

QUINTA: 01/09 

10h00 a 12h00 

SEXTA: 02/09 

10h00 a 12h00 

Sessão de abertu-

ra, com mesa-

redonda em ho-

menagem a Ferdi-

nand de Saussure 

1ª conferência 3ª conferência 5ª conferência 7ª conferência 

2ª conferência 3ª conferência 6ª conferência 8ª conferência 

SEGUNDA:29/08 

12h00 a 13h30 

TERÇA:30/08 

12h00 a 13h30 

QUARTA:31/08 

12h00 a 13h30 

QUINTA:01/09 

12h00 a 13h30 

SEXTA:02/09 

12h00 a 13h30 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

SEGUNDA:29/08 

14h00 a 16h00 

TERÇA:30/08 

13h30 a 15h30 

QUARTA:31/08 

13h30 a 16h00 

QUINTA:01/09 

13h30 a 15h30 

SEXTA:02/09 

13h30 a 15h30 

1ª sessão de mini-

cursos 
Comunicações 

Pôsteres, lança-

mento de livros, 

coquetel e sessão 

musical 

Comunicações Comunicações 

SEGUNDA:29/08 

16h00 a 18h00 

TERÇA:30/08 

16h00 a 18h00 

QUARTA:31/08 

16h00 a 18h00 

QUINTA:01/09 

16h00 a 18h00 

SEXTA:02/09 

16h00 a 18h00 

2ª sessão de mini-

cursos 
Simpósios Simpósios Simpósios 

Sessão cultural 

de encerra-

mento, com 

coquetel 

SEGUNDA:29/08 

18h00 a 20h00 

TERÇA:30/08 

18h00 a 20h00 

QUARTA:31/08 

18h00 a 20h00 

QUINTA:01/09 

18h00 a 20h00 

SEXTA:02/09 

A partir das 

18h00 

1ª palestra 

2ª palestra 

3ª palestra 

4ª palestra 

5ª palestra 

6ª palestra 

7ª palestra 

8ª palestra 

Avaliação do 

congresso e 

eleição de Nova 

Diretoria do 

CiFEFiL para 

o biênio 2016-

2018 
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29 DE AGOSTO DE 2016, SEGUNDA-FEIRA 

 

RECEPÇÃO E INSCRIÇÕES DE ÚLTIMA HORA 

(das 08h00 às 10h00) 

 

SESSÃO DE ABERTURA (das 10h00 às 12h00), com a recepção dos 

congressistas pela Diretoria do Círculo Fluminense de Estudos Filo-

lógicos e Linguísticos (CiFEFiL), e pela Diretoria do Curso de Letras 

da Universidade Veiga de Almeida (UVA), seguida da mesa-redonda 

em homenagem a Ferdinand de Saussure, sob a presidência de Luci-

ana Moraes Barcelos Marques, que falará sobre "Percursos de Saus-

sure: do aluno em Paris às três primeiras conferências em Genebra", 

com a participação de Paulo José Tente da Rocha Santos Osório, que 

falará sobre "Mudança linguística e história da língua: na pista das 

limitações da teoria saussuriana", de Christian Georges Puech, que 

falará sobre Qu'est-ce qu'une école linguistique au XXe siècle? Le cas 

des écoles saussuriennes e Eliane Mara Silveira, que falará sobre "O 

conceito em movimento nos manuscritos saussurianos". 

 

ALMOÇO: das 12h00 às 14h00 

 

PRIMEIRA SESSÃO DE MINICURSOS:  

das 14h00 às 16h00 do dia 29 de agosto 

Minicurso 01: A elaboração e análise da produção textual – Renata 

da Silva de Barcellos. 

Minicurso 02: Lendo o vampiro na contemporaneidade: uma pers-

pectiva crítico-queer – Elio Marques de Souto Júnior. 

Minicurso 03: Flutuações semânticas entre léxico comparado: brin-

cando com significantes e significados. (ênfase no contato português-

espanhol) – Janaína Soares Alves 

Minicurso 04: Literatura De Passatempo Ou De Proposta? "A 

Grande Arte", de Rubem Fonseca – Roberta Andréa dos Santos Co-

lombo. 

http://lattes.cnpq.br/6613755642155785
http://lattes.cnpq.br/6613755642155785
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/percursos_de_saussure_LUCIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/percursos_de_saussure_LUCIANA.pdf
http://www.ubi.pt/Pessoa/pjtrso
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/mudanca_linguistica_PAULO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/mudanca_linguistica_PAULO.pdf
http://www.univ-paris3.fr/m-puech-christian-42494.kjsp
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/quest_ce_qu_une_ecole_PUECH.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/quest_ce_qu_une_ecole_PUECH.pdf
http://lattes.cnpq.br/3814665583632589
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_elaboracao_e_analise_RENATA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lendo_o_vampiro_na_ELIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lendo_o_vampiro_na_ELIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/1445952904635849
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/flutuacoes_semanticas_JANAINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/flutuacoes_semanticas_JANAINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/flutuacoes_semanticas_JANAINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1417501684666047
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_de_passatempo_ROBERTA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_de_passatempo_ROBERTA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1239730221238087
http://lattes.cnpq.br/1239730221238087
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Minicurso 05: Leitura e reflexão: a riqueza dos microcontos – Dami-

ana Maria de Carvalho 

Minicurso 06: Linguística textual a partir dos minicursos de Paulo 

de Tarso Galembeck – José Pereira da Silva 

 

SEGUNDA SESSÃO DE MINICURSOS:  

das 16h00 às 18h00 do dia 29 de agosto 

Minicurso 07: O português arcaico: história interna – Paulo José 

Tente da Rocha Santos Osório 

Minicurso 08: Ideias para acender a vontade de ler na escola – Soli-

mar Patriota Silva 

Minicurso 09: O uso da sinonímia na língua latina – Marcio Luiz 

Moitinha Ribeiro 

Minicurso 10: Ortografia opaca e transparente na escrita de escola-

res – Andreia Cardozo Quadrio, Maria Cecília de Magalhães Mol-

lica e Luciana de Melo 

Minicurso 11: Tecnologia e jogos no apoio ao ensino de língua portu-

guesa – Daniel Costa de Paiva e Francisco de Assis Silva Oliveira 

Minicurso 12: Múltiplos letramentos na era digital: conexões e pos-

sibilidades no ensino fundamental – Simone Silva Cunha 

 

PRIMEIRA SESSÃO DE PALESTRAS:  

das 18h00 às 20h00 do dia 29 de agosto, sob a presidência de José 

Mario Botelho. 

Palestra 1: Eliane Mara Silveira – Os conceitos fundadores da lin-

guística moderna: entre um livro e um manuscrito. 

Palestra 2: Maria Lucia Mexias-Simon – Fusão e confusão entre ob-

jetos e métodos da(s) linguística(s) e da(s) filologia(s) 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leitura_e_reflexao_DAMIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2818687906141591
http://lattes.cnpq.br/2818687906141591
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguistica_textual_a_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguistica_textual_a_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_portugues_PAULO.pdf
http://www.ubi.pt/Pessoa/pjtrso
http://www.ubi.pt/Pessoa/pjtrso
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ideias_para_acender_SOLIMAR.pdf
http://lattes.cnpq.br/7049276816700559
http://lattes.cnpq.br/7049276816700559
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_uso_da_sinonimia_MARCIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/0959356336664933
http://lattes.cnpq.br/0959356336664933
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ortografia_opaca_ANDREIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ortografia_opaca_ANDREIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6007588130227092
http://lattes.cnpq.br/3739175536240285
http://lattes.cnpq.br/3739175536240285
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tecnologia_e_jogos_DANIEL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tecnologia_e_jogos_DANIEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/9425925721844499
http://lattes.cnpq.br/2882641169289662
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/multiplos_letramentos_SIMONE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/multiplos_letramentos_SIMONE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5013516415583391
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://lattes.cnpq.br/3814665583632589
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_conceitos_fundadores_ELIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_conceitos_fundadores_ELIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4126766975101825
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fusao_e_confusao_entre_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fusao_e_confusao_entre_MARIA.pdf
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TERÇA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2016 

 

SEGUNDA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS:  

das 08h00 às 10h00 do dia 30 de agosto 

SALA 1 – Mesa-redonda 1 do dia 30, sobre “Da palavra ao discurso: 

tópicos em semântica cognitiva”, sob a presidência de Naira de Al-

meida Velozo. 

2ª M-R1-a) Totemismo e metáforas animais – Fernanda Carneiro 

Cavalcanti 

2ª M-R1-b) Neologismos semânticos em textos jornalísticos: proces-

sos cognitivos subjacentes a extensões de sentidos – Natália Barci de 

Souza, Sandra Pereira Bernardo e Naira de Almeida Velozo 

2ª M-R1-c) As metáforas sobre Dilma e Temer: diferentes represen-

tações de ser presidente(a) – Braian Robson dos Santos Ferreira 

(CPII), Ana Paula Ferreira e Juan Nahuel Tuffi Torchiana (CPII) 

2ª M-R1-d) Análise da palavra convento na peça Hamlet pela semân-

tica lexical – Carlos Henrique Lima de Souza (UVA) e Flávia Maria 

Farias Baptista da Cunha (UVA) 

2ª M-R1-e) Análise do significado em sentenças do português na 

perspectiva dos teóricos da intenção comunicativa – Welton Rodri-

gues Santos 

2ª M-R1-f) Quando o tabuísmo revela aspectos criativos da mente: a 

integração conceptual em nomes de órgãos sexuais – Patrícia Oliveira 

de Freitas e Sandra Pereira Bernardo 

 

SALA 2 – Mesa-redonda 2 do dia 30, sobre “Aquisição da lingua-

gem”, sob a presidência de Norma Beatriz Desinano (UNR-AR), que 

falará sobre "Balance teórico de 30 años de investigación". 

2ª M-R2-b) Efectos de discurso y reformulación – Marcia Arbusti 

(UNR-AR) 

2ª M-R2-c) La reformulación de textos científico disciplinares en los 

manuales escolares – María Cecilia Milan (UNR-AR) 

http://lattes.cnpq.br/7035555086067898
http://lattes.cnpq.br/7035555086067898
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/totemismo_e_metaforas_FERNANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6177974018649335
http://lattes.cnpq.br/6177974018649335
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/neologismos_semanticos_NATALIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/neologismos_semanticos_NATALIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0423198116293861
http://lattes.cnpq.br/0423198116293861
http://lattes.cnpq.br/5603244202635127
http://lattes.cnpq.br/7035555086067898
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_metaforas_sobre_BRAIAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_metaforas_sobre_BRAIAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/5861724682344778
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_palavra_CARLOS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_palavra_CARLOS.pdf
http://lattes.cnpq.br/0763527438993077
http://lattes.cnpq.br/0763527438993077
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_do_significado_WELTON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_do_significado_WELTON.pdf
http://lattes.cnpq.br/8944044951262477
http://lattes.cnpq.br/8944044951262477
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/quando_o_tabuismo_PATRICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/quando_o_tabuismo_PATRICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9020435138856873
http://lattes.cnpq.br/9020435138856873
http://lattes.cnpq.br/5603244202635127
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/balance_teorico_de_NORMA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/efectos_de_discurso_MARCIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/la_reformulacion_de_textos_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/la_reformulacion_de_textos_MARIA.pdf
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2ª M-R2-d) Funcionamiento anafórico pronominal y acceso al dis-

curso científico-disciplinar – Lucía Romanini (UNR-AR) 

 

SALA 3 – Mesa-redonda 3 do dia 30, sobre “Trabalhando com gêne-

ros (quase) insuspeitados na sala de aula: língua, literatura, cultura”, 

sob a presidência de Marcelo da Silva Amorim, que falará sobre 

"Leituras circunstanciais de articulações paratáticas: o cordel na sa-

la de aula". 

2ª M-R3-b) Lendo as deles, escrevo as minhas: uma experiência de 

ensino a partir da epistolografia de Câmara Cascudo e Veríssimo de 

Melo – Michelle Patrícia Paulista da Rocha 

2ª M-R3-c) O relato no blog: um link interativo para um diálogo crí-

tico sobre as drogas – Paula Fontes Lustosa 

2ª M-R3-d) Dito e não dito, imagens de sujeito e discursividade: sig-

nificados possíveis em uma peça publicitária da Vivo – Renato Perei-

ra Aurélio, Edna Pereira da Silva (UNEB) e Lucilene Vieira Gomes 

Santos (UNEB) 

 

SALA 4 – Mesa-redonda 4 do dia 30, sobre "Práticas de linguagem 

com sequências didáticas na escola", sob a presidência de Maria 

Isaura Rodrigues Pinto. 

2ª M-R4-a) Sequência didática no âmbito do relatar – Andreza de 

Oliveira Pullig Bastos e Maria Isaura Rodrigues Pinto 

2ª M-R4-b) Prática reflexiva no ensino do gênero notícia – Renata 

Soneghetti Cauper Pinto 

2ª M-R4-c) Nas cordas do cordel: leitura e (en)canto – Cristina Batis-

ta Ceschini e Maria Isaura Rodrigues Pinto 

2ª M-R4-d) Do fato à publicação: uma proposta de sequência didáti-

ca para a produção de notícias no ensino fundamental – Leila Lobão 

de Souza Morgado e Maria Isaura Rodrigues Pinto 

2ª M-R4-e) O conto de fadas e o desenvolvimento da leitura crítica 

através da abordagem de temas sociais – Fernando Luiz Farinha 

Rocha e Maria Isaura Rodrigues Pinto 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/funcionamento_anaforico_LUCIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/funcionamento_anaforico_LUCIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/mr_trabalhando_com_generos_MARCELO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/mr_trabalhando_com_generos_MARCELO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4995000816782449
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leituras_circunstancias_MARCELO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leituras_circunstancias_MARCELO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lendo_as_deles_MICHELLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lendo_as_deles_MICHELLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lendo_as_deles_MICHELLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/9670843396991172
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_relato_no_blog_PAULA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_relato_no_blog_PAULA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6986586551933552
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estrategias_publicitarias_RENATO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estrategias_publicitarias_RENATO.pdf
http://lattes.cnpq.br/0139264188166274
http://lattes.cnpq.br/0139264188166274
http://lattes.cnpq.br/0522752987611188
http://lattes.cnpq.br/0522752987611188
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sequencia_didativa_ANDREZA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3564100507629965
http://lattes.cnpq.br/3564100507629965
http://lattes.cnpq.br/0522752987611188
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pratica_reflexiva_RENATA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8205277896048143
http://lattes.cnpq.br/8205277896048143
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/nas_cordas_do_cordel_CRISTINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5826453524233808
http://lattes.cnpq.br/5826453524233808
http://lattes.cnpq.br/0522752987611188
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/do_fato_a_publicacao_LEILA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/do_fato_a_publicacao_LEILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2828897383910147
http://lattes.cnpq.br/2828897383910147
http://lattes.cnpq.br/0522752987611188
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_conto_de_fadas_FERNANDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_conto_de_fadas_FERNANDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6911494323486075
http://lattes.cnpq.br/6911494323486075
http://lattes.cnpq.br/0522752987611188
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SALA 5 –Mesa-redonda 5 do dia 30 de agosto, sobre o tema “O aro-

ma agreste da linguagem literária: uma leitura de Clarice Lispector, 

Guimarães Rosa, Ana Miranda e Conceição Evaristo ", sob a presi-

dência de Lídia Maria Nazaré Alves, que falará sobre "A travessia 

da letra e das personagens claricianas", em parceria com Ivete Mon-

teiro Azevedo. 

2ª M-R5-b) A ambivalência entre a temporalidade narrativa ficcio-

nal e a temporalidade histórica na obra Boca do Inferno de Ana Mi-

randa, instaurando uma estratégia argumentativa ficcional – Ivete 

Monteiro Azevedo e Lídia Maria Nazaré Alves 

2ª M-R5-c) "Um defeito de cor" e "Ponciá Vicêncio": duas formas 

de se apresentar o negro e o seu espaço na sociedade brasileira – 

Aparecida Gomes Oliveira, Lídia Maria Nazaré Alves, Fabrícia San-

tos Miguel e Murilo Américo da Silva (FACIG) 

2ª M-R5-d) O aroma agreste da linguagem rosiana – Milaymi Morei-

ra de Souza (UEMG), Káren Taloana Florêncio Souza, Lídia Maria 

Nazaré Alves, Ivete Monteiro Azevedo 

2ª M-R5-e) Os crimes cometidos contra o Cristo à luz do direito atual 

– Jesana Gomes Soares, Lídia Maria Nazaré Alves, Fernanda Fran-

klin Seixas Arakaki, Leonardo Gomes de Souza (UEMG) 

 

SALA 6 – Grupo 15 de comunicações do dia 30 de agosto, sob a co-

ordenação de Adriano de Souza Dias, que falará sobre A contribui-

ção de Saussure para os estudos fonéticos e fonológicos. 

Dia 30-gr.com.15-b) Contação de histórias como contribuição para 

formação leitora: uma performance sobre a lenda das cataratas do 

Iguaçu – Kelen Cristina Benjamim Santos e Francisca Paula Soares 

Maia. 

Dia 30-gr.com.15-c) Formações discursivas em torno da relação se-

xualidade e gravidez na adolescência – Renato Pereira Aurélio, Alci-

nea Mascarenhas da Silva (UNEB), Eliane Pereira Soares Lisboa 

(UNEB), Sofia de Oliveira Gangá Viana (UNEB) 

Dia 30-gr.com.15-d) Posição variável de partículas em phrasal verbs 

transitivos – Manuela Correa de Oliveira e Maria da Conceição Au-

xiliadora de Paiva 

http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_travessia_da_letra_LIDIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_travessia_da_letra_LIDIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9226438020406950
http://lattes.cnpq.br/9226438020406950
http://lattes.cnpq.br/9226438020406950
http://lattes.cnpq.br/9226438020406950
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_defeito_de_cor_APARECIDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_defeito_de_cor_APARECIDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3752724907379751
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/3627352755518319
http://lattes.cnpq.br/3627352755518319
http://lattes.cnpq.br/0084945666023760
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/9226438020406950
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_crimes_cometidos_JESANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7027086085496590
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/1997238380178666
http://lattes.cnpq.br/1997238380178666
http://lattes.cnpq.br/7042233292468806
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_contribuicao_ADRIANO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_contribuicao_ADRIANO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/contacao_de_historias_KELEN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/contacao_de_historias_KELEN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/contacao_de_historias_KELEN.pdf
http://lattes.cnpq.br/6708183535201627
http://lattes.cnpq.br/4239737621881173
http://lattes.cnpq.br/4239737621881173
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/formacoes_discursivas_RENATO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/formacoes_discursivas_RENATO.pdf
http://lattes.cnpq.br/0139264188166274
http://lattes.cnpq.br/0682096966344577
http://lattes.cnpq.br/7796134210271116
http://lattes.cnpq.br/7796134210271116
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PRIMEIRA SESSÃO DE CONFERÊNCIAS 

(das 10h00 às 12h00 do dia 30 de agosto), sob a presidência de José 

Pereira da Silva 

1ª Conferência, na terça-feira, dia 30 de agosto: de Christian Geor-

ges Puech (França) – "Saussure pluriel. une figure sémiologique?". 

2ª Conferência, na terça-feira, dia 30 de agosto: de de Paulo José 

Tente da Rocha Santos Osório (Portugal) – "Revisitando saussure: a 

sua influência na linguística moderna". 

 

ALMOÇO: das 12h00 às 13h30 

 

PRIMEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES:  

das 13h30 às 15h30 do dia 30 de agosto 

SALA 1 – Grupo 01 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Análise e crítica literária”, sob a coordenação de Benedito Jo-

sé de Araújo Veiga, que falará sobre “Dona Flor e Seus Dois Mari-

dos": cinquenta anos da publicação do romance de Jorge Amado. 

Dia 30-gr.com.01-b) Uma reflexão sobre a escrita intima e as narra-

tivas de ficções do eu em Comer Rezar e Amar, de Elizabeth Gilbert – 

Manuela Chagas Manhães e Julio Cesar Ramos Esteves. 

Dia 30-gr.com.01-c) Retórica e ideologia em Macbeth: uma análise 

semiológica – Carlos Henrique Lima de Souza (UVA) e Flávia Maria 

Farias Baptista da Cunha (UVA) 

Dia 30-gr.com.01-d) A literatura e a crítica literária nas crônicas de 

Graciliano Ramos – Izaura Vieira Mariano de Sousa 

Dia 30-gr.com.01-e) Tragicidade e fatalismo em Carlos Drummond 

de Andrade: reflexões de um poeta gauche – Sarita Costa Erthal 

 

SALA 2 – Grupo 02 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Aquisição da linguagem”, sob a coordenação de Fernando An-

tônio Pereira Lemos, que falará sobre “O alçamento das vogais mé-

dias e a superação dos problemas de escrita por alunos das séries ini-

ciais do ensino fundamental da cidade de Divinópolis – MG”. 

http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://www.univ-paris3.fr/m-puech-christian-42494.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/m-puech-christian-42494.kjsp
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/saussure_pluriel_CHRISTIAN.pdf
http://www.ubi.pt/Pessoa/pjtrso
http://www.ubi.pt/Pessoa/pjtrso
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/revisitando_saussure_a_sua_PAULO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/revisitando_saussure_a_sua_PAULO.pdf
http://lattes.cnpq.br/1709352986450418
http://lattes.cnpq.br/1709352986450418
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dona_flor_e_seus_dois_BENEDITO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dona_flor_e_seus_dois_BENEDITO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_reflexao_sobre_a_MANUELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_reflexao_sobre_a_MANUELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9529664924858036
http://lattes.cnpq.br/8648383577507579
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/retorica_e_ideologia_CARLOS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/retorica_e_ideologia_CARLOS.pdf
http://lattes.cnpq.br/0763527438993077
http://lattes.cnpq.br/0763527438993077
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_literatura_e_a_critica_IZAURA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_literatura_e_a_critica_IZAURA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5813632067438383
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tragicidade_e_fantalismo_SARITA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tragicidade_e_fantalismo_SARITA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4302209121626431
http://lattes.cnpq.br/2322884974021741
http://lattes.cnpq.br/2322884974021741
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_alcamento_das_vogais_FERNANDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_alcamento_das_vogais_FERNANDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_alcamento_das_vogais_FERNANDO.pdf
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Dia 30-gr.com.02-b) Das TICs às TACs: entre políticas reprodutoras 

e práticas metodológicas inovadoras – Carla Sarlo Carneiro 

Chrysóstomo 

Dia 30-gr.com.02-c) Formação de professores: o ensino da leitura e 

da escrita frente às dificuldades de aprendizagem – Priscila Andrade 

Barroso Peixoto, Eliana Crispim França Luquetti, Dhienes Charla 

Ferreira e Liz Daiana Tito Azeredo da Silva. 

Dia 30-gr.com.02-d) Aquisição da leitura e escrita com a utilização 

de games – Rodolfo Bocardo Palis e Hugo Leonardo Rufino. 

Dia 30-gr.com.02-e) A formação de alunos leitores e escritores: lin-

guística e o incentivo à prática de leitura no âmbito escolar – Liz 

Daiana Tito Azeredo da Silva, Eliana Crispim França Luquetti, Prisci-

la Andrade Barroso Peixoto; Dhienes Charla Ferreira; Jackeline Bar-

celos Corrêa 

Dia 30-gr.com.02-f) A representação da nasalidade em textos de alu-

nos dos 4ºs e 5ºs anos: uma proposta de intervenção fonético-

fonológica no ensino fundamental I – Éllis Márcia Batista Rodrigues 

e José Sueli Magalhães 

Dia 30-gr.com.02-g) Linguagem científica: uma abordagem da com-

plexidade da linguagem nas disciplinas química e biologia – Kamila 

Teixeira Crisóstomo, Maria Eugênia Ferreira Totti e Leila Alves 

Vargas 

 

SALA 3 – Grupo 03 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Crítica textual e edição de textos”, sob a coordenação de Ja-

queline Carvalho Martins de Oliveira, que falará sobre “Coleção do 

Conselho Ultramarino da Fundação Biblioteca Nacional: resultados 

parciais obtidos”. 

Dia 30-gr.com.03-b) Edição semidiplomática de autos de crimes de 

1910 do acervo Museu UFAC – Fiama Lourane Lima do Nascimento 

Dia 30-gr.com.03-c) A importância de índices e glossários à consulta 

de fontes documentais: o caso do Conselho Ultramarino – Rebeca 

Motta Ferreira e Jaqueline Carvalho Martins de Oliveira  

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/das_tics_as_tacs_CARLA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/das_tics_as_tacs_CARLA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1264233451211166
http://lattes.cnpq.br/1264233451211166
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/formacao_de_professores_PRISCILA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/formacao_de_professores_PRISCILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5537745740815456
http://lattes.cnpq.br/5537745740815456
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/6758463743009433
http://lattes.cnpq.br/6758463743009433
http://lattes.cnpq.br/0317807297831730
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aquisicao_da_leitura_RODOLFO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aquisicao_da_leitura_RODOLFO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4881934426565735
http://lattes.cnpq.br/8302663661351693
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_formacao_de_alunos_LIZ.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_formacao_de_alunos_LIZ.pdf
http://lattes.cnpq.br/0317807297831730
http://lattes.cnpq.br/0317807297831730
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/5537745740815456
http://lattes.cnpq.br/5537745740815456
http://lattes.cnpq.br/6758463743009433
http://lattes.cnpq.br/0190181033796930
http://lattes.cnpq.br/0190181033796930
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_representacao_da_nasalidade_ELLIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_representacao_da_nasalidade_ELLIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_representacao_da_nasalidade_ELLIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/8386728811524784
http://lattes.cnpq.br/4432187190930423
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguagem_cientifica_KAMILA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguagem_cientifica_KAMILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5992807204153481
http://lattes.cnpq.br/5992807204153481
http://lattes.cnpq.br/6273094162832353
http://lattes.cnpq.br/0531163196248382
http://lattes.cnpq.br/0531163196248382
http://lattes.cnpq.br/5621077866616227
http://lattes.cnpq.br/5621077866616227
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/colecao_do_conselho_ultramarino_GABRIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/colecao_do_conselho_ultramarino_GABRIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/colecao_do_conselho_ultramarino_GABRIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_semidiplomatica_FIAMA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_semidiplomatica_FIAMA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3996865592906685
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_importancia_de_indices_NAIARA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_importancia_de_indices_NAIARA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8573784459554860
http://lattes.cnpq.br/8573784459554860
http://lattes.cnpq.br/5621077866616227
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Dia 30-gr.com.03-d)– Estudo filológico de manuscrito (carta) de Ri-

cardo Franco de Almeida – Dario Carneiro Aguiar e Elias Alves de 

Andrade 

Dia 30-gr.com.03-e) O cotidiano da Bahia Colonial: análise paleográ-

fica de documento notarial sobre prática de pesca de baleias – Jaque-

line Carvalho Martins de Oliveira  

 

SALA 4 – Grupo 04 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Línguas clássicas”, sob a coordenação de Edison Lourenço 

Molinari, que falará sobre “O mito do rei Licáon, segundo as Meta-

morfoses de Ovídio” 

Dia 30-gr.com.04-b) A pertinência do gênero judiciário na literatura 

cristã latina – Luís Carlos Lima Carpinetti 

Dia 30-gr.com.04-c) O maniqueísmo no contra adimanto – Mauri 

Alves Monteiro e Luís Carlos Lima Carpinetti 

Dia 30-gr.com.04-d) A lírica na Idade de Ouro, e a idade de ouro na 

lírica – Luiz Fernando Dias Pita 

Dia 30-gr.com.04-e) Ovídio: o ritual do banho da estátua da deusa 

Vênus, segundo o 4º Livro dos Fastos – Eliana da Cunha Lopes 

 

SALA 5 – Grupo 05 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Fonética e fonologia”, sob a coordenação de Bismarck Zanco 

de Moura, que falará sobre "Estratégias de adaptação silábica em 

português". 

Dia 30-gr.com.05-b) Tecendo relações entre teorias ASL e a tentativa 

de identificar indícios que suportem o ensino de pronúncia em con-

texto de sala de aula: um estudo de caso com professores de língua(s) 

– Suiane Francisca da Silva e Carine Haupt 

Dia 30-gr.com.05-c) Relação entre fenômeno segmental e estrutura 

prosódica: a (não) realização do rótico na Região Sul do Brasil – 

Mayra Santana e Carolina Ribeiro Serra 

Dia 30-gr.com.05-d) A variação do rótico na música popular brasi-

leira: de 1902 a 1960 – Karilene da Silva Xavier e Carolina Ribeiro 

Serra 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_filologico_DARIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_filologico_DARIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/9513353329892552
http://lattes.cnpq.br/9379503885572919
http://lattes.cnpq.br/9379503885572919
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_cotidiano_da_bahia_DANIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_cotidiano_da_bahia_DANIELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5621077866616227
http://lattes.cnpq.br/5621077866616227
https://www.google.com.br/search?q=%22Edison+Louren%C3%A7o+Molinari%22&oq=%22Edison+Louren%C3%A7o+Molinari%22&gs_l=serp.3..0i22i30.3918.7067.0.9938.2.2.0.0.0.0.117.234.0j2.2.0....0...1c.1.64.serp..0.2.232...0i30.FpOb2x9FYAE
https://www.google.com.br/search?q=%22Edison+Louren%C3%A7o+Molinari%22&oq=%22Edison+Louren%C3%A7o+Molinari%22&gs_l=serp.3..0i22i30.3918.7067.0.9938.2.2.0.0.0.0.117.234.0j2.2.0....0...1c.1.64.serp..0.2.232...0i30.FpOb2x9FYAE
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_mito_do_rei_licaon_EDISON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_mito_do_rei_licaon_EDISON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_pertinencia_do_LUIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_pertinencia_do_LUIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/3600990247744742
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_maniqueismo_LUIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/4623864928590202
http://lattes.cnpq.br/4623864928590202
http://lattes.cnpq.br/3600990247744742
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_lirica_na_idade_LUIZ.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_lirica_na_idade_LUIZ.pdf
http://lattes.cnpq.br/7226924651669155
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ovidio_o_ritual_do_ELIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ovidio_o_ritual_do_ELIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4195508190591537
http://lattes.cnpq.br/9370557432487651
http://lattes.cnpq.br/9370557432487651
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estrategias_de_adaptacao_BISMARCK.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estrategias_de_adaptacao_BISMARCK.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tecendo_relacoes_entre_SUIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tecendo_relacoes_entre_SUIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tecendo_relacoes_entre_SUIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4635864517373136
http://lattes.cnpq.br/3187491345404438
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/relacao_entre_MAYRA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/relacao_entre_MAYRA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0683591504958562
http://lattes.cnpq.br/5878437077874490
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_do_rotico_KARILENE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_do_rotico_KARILENE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5029969982120352
http://lattes.cnpq.br/5878437077874490
http://lattes.cnpq.br/5878437077874490
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Dia 30-gr.com.05-e) Sândi vocálico externo no português falado por 

idosos na cidade de Goiás: uma perspectiva não linear – Luciane Sil-

va de Souza Carneiro 

Dia 30-gr.com.05-f)  

 

SALA 6 – Grupo 06 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Política linguística e ensino de língua”, sob a coordenação de 

Alessandra de Souza Santos, que falará sobre “De frente com a lin-

guagem: questões de política linguística". 

Dia 30-gr.com.06-b) Narrativas e reflexões sobre o processo de legi-

timação dos saberes – Rachel Monteiro Wyatt (UNIGRANRIO) e 

Jurema Rosa Lopes 

Dia 30-gr.com.06-c) A proposição de LINFE para profissionais e 

acadêmicos da área de saúde no contexto de fronteira Boa Vista-

RR/Venezuela-VE – Labele da Silva Sobrinho e Alessandra de Souza 

Santos 

Dia 30-gr.com.06-d) A sociolinguística e o professor reflexivo em prol 

do ensino de língua estrangeira – Natan Silva Santiago (UVA) e Gra-

ziela Borguignon Mota 

Dia 30-gr.com.06-e) Letramento, letramentos e multiletramentos: 

conceitos e rel(ações) – Célia Gaudeda 

Dia 30-gr.com.06-f) Políticas linguísticas e ensino do espanhol como 

língua estrangeira no Instituto Federal do Tocantins (IFTO) campus 

Palmas: desafios para sua implantação – Erika de Souza Luz, Maria 

Rilda Alves da Silva Martins e Jonas Pereira Lima 

Dia 30-gr.com.06-g) A tradução e seus desafios: aspectos interacio-

nistas, morfossintáticos e semânticos da construção composicional de 

um texto traduzido – Ana Paula Pires Pereira Alves e Lídia Maria 

Nazaré Alves 

 

SALA 7 – Grupo 07 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Teoria e análise do discurso”, sob a coordenação de Nara Ma-

ria Fiel de Quevedo Sgarbi, que falará sobre “Educação escolar indí-

gena: opressão e resistência". 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sandi_vocalico_externo_LUCIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sandi_vocalico_externo_LUCIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5592790322528269
http://lattes.cnpq.br/5592790322528269
ttp://lattes.cnpq.br/8567660475205292
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_frente_com_a_ALESSANDRA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_frente_com_a_ALESSANDRA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/narrativas_e_reflexoes_JUREMA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/narrativas_e_reflexoes_JUREMA.pdf
http://lattes.cnpq.br/835614799617158
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_proposicao_de_linfe_LABELE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_proposicao_de_linfe_LABELE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_proposicao_de_linfe_LABELE.pdf
http://lattes.cnpq.br/8190738505821605
http://lattes.cnpq.br/8567660475205292
http://lattes.cnpq.br/8567660475205292
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_e_o_NATAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_e_o_NATAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/4506620822077997
http://lattes.cnpq.br/4506620822077997
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/letramento_letramentos_CELIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/letramento_letramentos_CELIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5170888455804229
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/politicas_linguisticas_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/politicas_linguisticas_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/politicas_linguisticas_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6884913012266578
http://lattes.cnpq.br/2624830246823655
http://lattes.cnpq.br/2624830246823655
http://lattes.cnpq.br/4964164789969129
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_traducao_e_seus_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_traducao_e_seus_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_traducao_e_seus_ANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0259519550247390
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/7609608353028524
http://lattes.cnpq.br/7609608353028524
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/educacao_escolar_NARA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/educacao_escolar_NARA.pdf
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Dia 30-gr.com.07-b) A polêmica no discurso da identidade da mãe-

nutriz – Criseida Rowena Zambotto de Lima e Maria Ines Pagliarini 

Cox 

Dia 30-gr.com.07-c) De Heloísa para Abelardo: cenografias no gêne-

ro epistolar – Josenéia Silva Costa 

Dia 30-gr.com.07-d) O gênero textual crônica: uma proposta de aná-

lise para fins de leitura e produção textual – Welton Rodrigues San-

tos 

Dia 30-gr.com.07-e) Análise da construção identitária de uma mu-

lher excluída por questões étnicas e sociais por meio da obra Quarto 

de Despejo: Diário de Uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus 

(1960) – Caroline Fernandes (UVA) e Graziela Borguignon Mota 

 

SALA 8 – Grupo 08 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Lexicologia, lexicografia e terminologia”, sob a coordenação 

de Denise Salim Santos, que falará sobre “Estrangeirismo na moda e 

a moda do estrangeirismo”. 

Dia 30-gr.com.08-b) Toponímia de origem árabe nas ruas de Belo 

Jorizonte – MG – Jéssica Nayra Sayão de Paula. 

Dia 30-gr.com.08-c) O léxico toponímico: possíveis sentidos atribuí-

dos aos nomes de povoados de Alagoas – Pedro Antonio Gomes de 

Melo 

Dia 30-gr.com.08-d) O lugar da terminologia no contexto da avalia-

ção da aprendizagem escolar – Bruno de Assis Freire de Lima 

Dia 30-gr.com.08-e) WhatsApp: análise lexical e morfofonológica de 

um grupo especial de adolescentes – Hélen Fernandes Moreira 

Dia 30-gr.com.08-f) As comunidades quilombolas do litoral norte e 

Agreste Baiano: os estudos toponímicos e o resgate histórico – Ayesk 

de Jesus Machado e Maria da Conceição Reis Teixeira 

Dia 30-gr.com.08-g) Os termos do espiritismo nas edições da Revista 

Espírita (1859 a 1861) – Amilca Maria de Lima Fernandes e Celina 

Márcia De Souza Abbade 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_polemica_no_discurso_CRISEIDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_polemica_no_discurso_CRISEIDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4708575179519774
http://lattes.cnpq.br/7907650059950813
http://lattes.cnpq.br/7907650059950813
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_heloisa_para_JOSENEIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_heloisa_para_JOSENEIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1721929083543606
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_genero_textual_WELTON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_genero_textual_WELTON.pdf
http://lattes.cnpq.br/8944044951262477
http://lattes.cnpq.br/8944044951262477
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_construcao_CAROLINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_construcao_CAROLINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_construcao_CAROLINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_construcao_CAROLINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4506620822077997
http://lattes.cnpq.br/4211922708751904
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estrangeirismo_na_moda_DENISE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estrangeirismo_na_moda_DENISE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/topon%C3%ADmia_de_origem_JESSICA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/topon%C3%ADmia_de_origem_JESSICA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0398449223331867
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_lexico_toponimico_PEDRO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_lexico_toponimico_PEDRO.pdf
http://lattes.cnpq.br/2295111011001419
http://lattes.cnpq.br/2295111011001419
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_lugar_da_terminologia_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_lugar_da_terminologia_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/2112404561973083
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/whatsapp_analise_lexical_HELEN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/whatsapp_analise_lexical_HELEN.pdf
http://lattes.cnpq.br/2860065001846284
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_comunidades_quilombolas_AYESK.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_comunidades_quilombolas_AYESK.pdf
http://lattes.cnpq.br/4375241813285621
http://lattes.cnpq.br/4375241813285621
http://lattes.cnpq.br/9718069524723302
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_termos_do_espiritismo_AMILCA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_termos_do_espiritismo_AMILCA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5375171736904736
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
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SALA 9 – Grupo 09 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Língua portuguesa”, sob a coordenação de Heliud Luis Maia 

Moura, que falará sobre “Atividades de referenciação: o uso de mar-

cadores temporais em narrativas afiliadas ao lendário amazônico”. 

Dia 30-gr.com.09-b) –. A construção da textualidade nas redações es-

colares – Renata Amaral de Matos Rocha e Adriana Maria Tenuta 

de Azevedo 

Dia 30-gr.com.09-c) “Proverbiando” em sala de aula: o ensino holís-

tico de ditados populares em aulas de língua materna – Suzete Silva 

Dia 30-gr.com.09-d) A variação uai ~ ué ~ uê? lexicalização no por-

tuguês – Débora Priscila Simião e Maria do Carmo Viegas 

Dia 30-gr.com.09-e) Trollar na comunidade linguística Facebook – 

Juliete da Silva Mourão (UVA), Graziela Borguignon Mota e Renata 

Pesarino de Oliveira Matos (UVA) 

Dia 30-gr.com.09-f) Experiência com estratégia didática para o tra-

balho com a coerência do texto opinativo no ensino fundamental – 

Crístian Lustrino Borges Rodrigues (UNIMONTES) e Carla Rosel-

ma Athayde Moraes 

 

SALA 10 – Grupo 10 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Uso, variação e mudança linguística”, sob a coordenação de 

Luiza Francisca Ferreira da Silva, que falará sobre “A perífrase con-

juncional "só que": gramaticalização e variação linguística". 

Dia 30-gr.com.10-b)– O apagamento variável do r e a duração silábi-

ca – Aline de Jesus Farias Oliveira, Dinah Maria Isensee Callou e 

Carolina Ribeiro Serra 

Dia 30-gr.com.10-c) Indicação de valores diversos e/ou aspecto em 

construções com verbo-suporte dar no português do Brasil – Pâmela 

Fagundes Travassos, Marcia dos Santos Machado Vieira 

Dia 30-gr.com.10-d) A arte do insulto na imprensa recifense da 2º 

metade do século XIX: pronomes e formas de (des)tratamento – 

Marcelle Pereira Gonçalves, Douglas da Silva Tavares e Angela Fer-

reira da Silva 

http://lattes.cnpq.br/3533256621718952
http://lattes.cnpq.br/3533256621718952
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/atividades_de_referenciacao_HELIUD.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/atividades_de_referenciacao_HELIUD.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_construcao_da_textualidade_RENATA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_construcao_da_textualidade_RENATA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5240881363135582
http://lattes.cnpq.br/8545870038468318
http://lattes.cnpq.br/8545870038468318
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/proverbiando_em_sala_de_aula_SUZETE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/proverbiando_em_sala_de_aula_SUZETE.pdf
http://lattes.cnpq.br/0531515216375316
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_uai_DEBORA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_uai_DEBORA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2118457024356033
http://lattes.cnpq.br/7036595729717765
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/trolhar_na_comunidade_JULIETE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4506620822077997
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/experiencia_com_estrategia_CRISTIAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/experiencia_com_estrategia_CRISTIAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/8092390386336488
http://lattes.cnpq.br/8092390386336488
http://lattes.cnpq.br/8482376106531059
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_perifrase_conjuncional_so_LUIZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_perifrase_conjuncional_so_LUIZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_apagamento_variavel_ALINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_apagamento_variavel_ALINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2445569208251841
http://lattes.cnpq.br/9305518977446202
http://lattes.cnpq.br/5878437077874490
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/indica%C3%A7%C3%A3o_de_valores_PAMELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/indica%C3%A7%C3%A3o_de_valores_PAMELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9943814815338406
http://lattes.cnpq.br/9943814815338406
http://lattes.cnpq.br/0796977308756789
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_arte_do_insulto_na_MARCELLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_arte_do_insulto_na_MARCELLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5917894931067883
http://lattes.cnpq.br/8128959055453679
http://lattes.cnpq.br/9694371409093082
http://lattes.cnpq.br/9694371409093082
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Dia 30-gr.com.10-e) Expressões idiomáticas com o verbo dar + sin-

tagma nominal: não são construções com verbo leve – Fernanda Le-

llis Fernandes 

Dia 30-gr.com.10-f) Acabar e terminar: variância e invariância – Ju-

liana Henriques de Almeida e Maria do Carmo Viegas 

 

SALA 11 – Grupo 11 de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Linguagens não verbais”, sob a coordenação de Taís Turaça 

Arantes, que falará sobre “Linguagem não verbal: uma análise se-

miótica da série fotográfica Alice in Waterland de Elena Kalis”. 

Dia 30-gr.com.11-b) A linguagem não verbal da dança e a proposição 

antimetafísica para Nietzsche no cenário dionisíaco – Rilza de Moura 

Barbosa (UERJ) 

Dia 30-gr.com.11-c) A mandala astrológica: análise semiótica do ho-

róscopo da revista Cláudia – Ana Júlia Tavares Staudt 

Dia 30-gr.com.11-d) Monumentos como textos: a arquitetura e seus 

usos como forma de linguagem – Jacqueline de Cassia Pinheiro Li-

ma, Ana Carla Almeida dos Santos e Ana Paula Cavalcante Lira do 

Nascimento 

Dia 30-gr.com.11-e) Leitura, significado e ideologia: uma breve aná-

lise da sintaxe narrativa do percurso gerativo de sentido no vídeo As 

Brasileiras (Lectura, significado e ideología: breve análisis de la sin-

taxis narrativa de camino generativo del sentido del video Las Brasi-

leñas)– Bruno Gomes Pereira 

Dia 30-gr.com.11-f) Quando quem cala não consente: a comunicabi-

lidade do silêncio de personagens do cinema a partir de ideias ben-

jaminianas – Micheline Moraes e Neiva Maria Tebaldi Gomes 

 

PRIMEIRA SESSÃO DE SIMPÓSIOS:  

das 16h00 às 18h00 do dia 30 de agosto 

SALA 1 – Simpósio 02 do dia 30 de agosto – “Descrição do português 

a partir de abordagens funcionalistas”, sob a presidência de Marcos 

Luiz Wiedemer e Vinicius Maciel de Oliveira 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/expressoes_idiomaticas_com_FERNANDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/expressoes_idiomaticas_com_FERNANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6435693490061381
http://lattes.cnpq.br/6435693490061381
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/acabar_e_terminar_JULIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5740792389232351
http://lattes.cnpq.br/5740792389232351
http://lattes.cnpq.br/7036595729717765
http://lattes.cnpq.br/1629769830872862
http://lattes.cnpq.br/1629769830872862
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguagem_nao_verbal_TAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguagem_nao_verbal_TAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_linguagem_nao_RILZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_linguagem_nao_RILZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_mandala_astrologica_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_mandala_astrologica_ANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3979995075973491
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/monumentos_como_textos_JACQUELINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/monumentos_como_textos_JACQUELINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5615299587007705
http://lattes.cnpq.br/5615299587007705
http://lattes.cnpq.br/5994856111377020
http://lattes.cnpq.br/1443567647547292
http://lattes.cnpq.br/1443567647547292
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leitura_significado_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leitura_significado_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leitura_significado_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lectura_signicado_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lectura_signicado_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lectura_signicado_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/quando_quem_cala_MICHELINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/quando_quem_cala_MICHELINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/quando_quem_cala_MICHELINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1901230863697896
http://lattes.cnpq.br/0481910642659591
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/descricao_do_portugues_MARCOS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/descricao_do_portugues_MARCOS.pdf
http://lattes.cnpq.br/4237755696513203
http://lattes.cnpq.br/4237755696513203
http://lattes.cnpq.br/4701346070411927
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Dia 30-simp.2-b) Relações entre as noções de transparência e iconi-

cidade – Alessandra Regina Guerra Penhavel de Souza 

Dia 30-simp.2-c) O processo de organização tópica em editoriais oi-

tocentistas do jornal O Estado de S. Paulo – Eduardo Penhavel de 

Souza 

Dia 30-simp.2-d) Preposições acidentais ou relatores circunstanciais: 

a fluidez de classes na perspectiva da linguística centrada no uso – 

Myllena Paiva Pinto e Marcos Luiz Wiedemer 

Dia 30-simp.2-e) O advérbio modificador do adjetivo adnominal em 

dados do português mineiro – Simone Dornelas de Carvalho 

Dia 30-simp.2-f) Agora, virei um marcador discursivo: a multifunci-

onalidade do elemento agora em textos jornalísticos – Danielle dos 

Santos Cleres e Marcos Luiz Wiedemer 

 

SALA 2 – Simpósio 16 do dia 30 de agosto – “Literatura e outras ar-

tes: diálogo entre as linguagens”, sob a presidência de Egle Pereira 

da Silva, que falará sobre "Do conto à tela: uma leitura de Cortina de 

Fumaça (de Paul Auster)". 

Dia 30-simp.16-b) O efeito desconcertante de o homem duplicado 

filme e romance – Thaís Feitosa de Almeida e Rita de Cássia Miran-

da Diogo 

Dia 30-simp.16-c) Símbolos e interpretações na história da arte – 

Luiza Melo (PUC/Rio) 

Dia 30-simp.16-d) Práticas de letramento no PIBID-FIC-PAA: leitu-

ra literária para desenvolvimento da criticidade – Flávia Daiana 

Gomes da Silva e Arlene da Figueira Fonseca 

Dia 30-simp.16-e) Entre a escrita íntima e as narrativas de ficções do 

eu em Comer Rezar e Amar de Elizabeth Gilbert – Manuela Chagas 

Manhães e Julio Cesar Ramos Esteves. 

 

SALA 3 – Simpósio 24 do dia 30 de agosto – “Um olhar sobre tempo 

e espaço através dos estudos lexicais”, sob a presidência de Celina 

Márcia de Souza Abbade, que falará sobre Os topônimos que desig-

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/relacoes_entre_as_nocoes_ALESSANDRA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/relacoes_entre_as_nocoes_ALESSANDRA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4036021926184851
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_processo_de_organizacao_EDUARDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_processo_de_organizacao_EDUARDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/7138168683404872
http://lattes.cnpq.br/7138168683404872
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/preposicoes_acidentais_ou_MYLLENA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/preposicoes_acidentais_ou_MYLLENA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5785268753991009
http://lattes.cnpq.br/4237755696513203
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_adverbio_modificador_do_SIMONE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_adverbio_modificador_do_SIMONE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1520476946076021
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/agora_virei_um_marcador_DANIELLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/agora_virei_um_marcador_DANIELLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/7431182525238658
http://lattes.cnpq.br/7431182525238658
http://lattes.cnpq.br/4237755696513203
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_outras_EGLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_outras_EGLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2640273280189482
http://lattes.cnpq.br/2640273280189482
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/do_conto_a_tela_EGLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/do_conto_a_tela_EGLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_efeito_desconcertante_de_THAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_efeito_desconcertante_de_THAIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/4651907716594587
http://lattes.cnpq.br/3633585864168521
http://lattes.cnpq.br/3633585864168521
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/simbolos_e_interpretacoes_LUIZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/praticas_de_letramento_FLAVIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/praticas_de_letramento_FLAVIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6016059738261514
http://lattes.cnpq.br/6016059738261514
http://lattes.cnpq.br/4016855091680452
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/entre_a_escrita_intima_MANUELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/entre_a_escrita_intima_MANUELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9529664924858036
http://lattes.cnpq.br/9529664924858036
http://lattes.cnpq.br/8648383577507579
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_olhar_sobre_CELINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_olhar_sobre_CELINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_toponimos_que_CELINA.pdf
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nam as ilhas da Baía de Todos os Santos, em parceria com Giselle 

Olívia Mantovani Dal Corno 

Dia 30-simp.24-b) O latim no corpus anchietano – Leonardo Ferreira 

Kaltner 

Dia 30-simp.24-c) Os nomes das ladeiras do centro de Salvador: do 

símbolo da justiça aos órgãos administrativos – Marta Maria Gomes 

e Celina Márcia de Souza Abbade 

Dia 30-simp.24-d) Os topônimos das ilhas da Baía de Todos os San-

tos – Celina Márcia de Souza Abbade e Jean Carlo Costa Ferreira 

(UNEB) 

Dia 30-simp.24-e) Nomeação e renomeação do espaço: considerações 

sobre a “tupinização” da toponímia baiana – Clese Mary Prudente 

Correia e Celina Márcia de Souza Abbade 

Dia 30-simp.24-f) Um estudo do campo lexical dos alimentos pura-

mente africanos em A Arte Culinária na Bahia, de Manuel Querino – 

Lise Mary Arruda Dourado 

 

SALA 4 – Simpósio 11 do dia 30 de agosto – “Gramatização da lín-

gua portuguesa no Brasil: das origens à contemporaneidade”, sob a 

presidência de Francisco Eduardo Vieira da Silva, que falará sobre 

"Gramáticas brasileiras do século XXI e tradição gramatical: per-

manências e deslocamentos", em parceria com Ana Maria Costa de 

Araujo Lima 

Dia 30-simp.11-b) Gramatização, teorias linguísticas e ensino: análi-

se de uma gramática escolar do português – Anderson Rany Cardoso 

da Silva e Francisco Eduardo Vieira da Silva 

Dia 30-simp.11-c) Gramática escolar, formação do professor e sabe-

res docentes – Diego José Alves Alexandre e Francisco Eduardo Vi-

eira da Silva 

Dia 30-simp.11-d) Tradição gramatical vs. virada linguística no ar-

cabouço descritivo de uma gramática escolar contemporânea – Jéssi-

ca Rodrigues Silva (UEPB) e Francisco Eduardo Vieira da Silva 

Dia 30-simp.11-e) A abordagem da morfossintaxe do português (bra-

sileiro) em uma gramática escolar contemporânea – Evelyn Kalyne 

de Oliveira Barbosa (UEPB) e Francisco Eduardo Vieira da Silva 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_toponimos_que_CELINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9082787587055964
http://lattes.cnpq.br/9082787587055964
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_latim_no_corpus_LEONARDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/1629212111945095
http://lattes.cnpq.br/1629212111945095
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_nomes_das_ladeiras_MARTA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_nomes_das_ladeiras_MARTA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5073962561511474
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_toponimos_das_ilhas_CELINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_toponimos_das_ilhas_CELINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/nomeacao_e_renomeacao_do_CLESE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/nomeacao_e_renomeacao_do_CLESE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5321790275833391
http://lattes.cnpq.br/5321790275833391
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_estudo_do_campo_LISE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_estudo_do_campo_LISE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6105204537947616
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_gramatizacao_da_lingua_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_gramatizacao_da_lingua_ANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3416265080264249
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/gramaticas_brasileiras_do_seculo_FRANCISCO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/gramaticas_brasileiras_do_seculo_FRANCISCO.pdf
http://lattes.cnpq.br/9706476458043027
http://lattes.cnpq.br/9706476458043027
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/gramatizacao_teorias_linguisticas_ANDERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/gramatizacao_teorias_linguisticas_ANDERSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/9787372712840065
http://lattes.cnpq.br/9787372712840065
http://lattes.cnpq.br/3416265080264249
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/gramatica_escolar_formacao_DIEGO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/gramatica_escolar_formacao_DIEGO.pdf
http://lattes.cnpq.br/8113171022279565
http://lattes.cnpq.br/3416265080264249
http://lattes.cnpq.br/3416265080264249
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tradicao_gramatical_vc_JESSICA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tradicao_gramatical_vc_JESSICA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3416265080264249
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_abordagem_da_morfossintaxe_EVELYN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_abordagem_da_morfossintaxe_EVELYN.pdf
http://lattes.cnpq.br/3416265080264249
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SALA 5 – Simpósio 06 do dia 30 de agosto – “Ensino de línguas, te-

mas transversais e gêneros textuais”, sob a presidência de Raquel da 

Silva Ortega, que falará sobre "O ensino de literatura na formação 

de professores de espanhol", em parceria com Laura de Almeida. 

Dia 30-simp.6-b) Gênero textual: o vídeo tutorial como objeto de en-

sino – Éllis Márcia Batista Rodrigues e Maria Aparecida Resende 

Ottoni 

Dia 30-simp.6-c) Relacionando o filme Wall-E (2008) com o ensino de 

língua inglesa – André Henrique Gonçalves e Laura de Almeida 

Dia 30-simp.6-d) Parâmetros curriculares nacionais de língua es-

trangeira e a abordagem dos gêneros textuais e da habilidade comu-

nicativa no ensino – Laís Teixeira Lima e Eliana Crispim França 

Luquetti. 

Dia 30-simp.6-e) As Baladas em Jargão de François Villon: uma his-

tória de traduções – Daniel Padilha Pacheco da Costa 

 

SALA 6 – Simpósio 07 do dia 30 de agosto – “Estudos do indo-

europeu: diacronia, etimologia e estudos comparativos”, sob a presi-

dência de Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira, que falará sobre 

Indo-europeu: o caso da raiz “ag". 

Dia 30-simp.7-b) O caso da raiz "men-" (um estudo comparativo en-

tre as línguas oriundas do indo-europeu) – Antonio Cilírio da Silva 

Neto e Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira 

Dia 30-simp.7-c) A raiz indo-europeia "ar-", o ajustamento e a arte – 

Layssa de Jesus Alves Duarte e Luiz Roberto Peel Furtado de Olivei-

ra 

Dia 30-simp.7-d) O hipotético ‘yewes’, o direito e o juramento no vo-

cabulário das instituições indo-europeias – Mauro Barroso Andrés e 

Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira 

Dia 30-simp.7-e) O indo-europeu e o conceito de sacrifício – Misleine 

Andrade Ferreira Peel e Luiz Roberto Peel Furtado de Oliveira 

 

SALA 7 – Simpósio 09 do dia 30 de agosto – “Ferdinand de Saussure 

e o Curso de Linguística Geral: (re)leituras (im)possíveis cem anos 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_linguas_LAURA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_linguas_LAURA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6815697595879539
http://lattes.cnpq.br/6815697595879539
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_literatura_RAQUEL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_literatura_RAQUEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/4147029498997539
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/genero_textual_o_ELLIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/genero_textual_o_ELLIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/8386728811524784
http://lattes.cnpq.br/0380550845031804
http://lattes.cnpq.br/0380550845031804
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/relacionando_o_filme_ANDRE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/relacionando_o_filme_ANDRE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2220379307166396
http://lattes.cnpq.br/4147029498997539
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/parametros_curriculares_LAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/parametros_curriculares_LAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/parametros_curriculares_LAIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/1574248536355714
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_baladas_em_jargao_DANIEL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_baladas_em_jargao_DANIEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/5806363033658077
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudos_do_indo_LUIZ.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudos_do_indo_LUIZ.pdf
http://lattes.cnpq.br/2236589044106079
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/indo_europeu_o_caso_LUIZ.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_caso_da_raiz_men_ANTONIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_caso_da_raiz_men_ANTONIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3366850005170918
http://lattes.cnpq.br/3366850005170918
http://lattes.cnpq.br/2236589044106079
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_raiz_indo_europeia_LAYSSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5349250847855740
http://lattes.cnpq.br/2236589044106079
http://lattes.cnpq.br/2236589044106079
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_hipotetico_yewes_o_direito_MAURO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_hipotetico_yewes_o_direito_MAURO.pdf
http://lattes.cnpq.br/2921232934927063
http://lattes.cnpq.br/2236589044106079
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_indo_europeu_MISLEINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5864316516778001
http://lattes.cnpq.br/5864316516778001
http://lattes.cnpq.br/2236589044106079
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ferdinad_de_saussure_LUIZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ferdinad_de_saussure_LUIZA.pdf
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depois”, sob a presidência de Luiza Katia Castello Branco, que fala-

rá sobre Reflexões acerca da “substância deslizante da língua”: esse 

objeto instável entre o desejo e a palavra, em parceria com Thaís de 

Araujo da Costa 

Dia 30-simp.9-b) O projeto de uma disciplina: a linguística na Enci-

clopédia Brasileira do INL – Phellipe Marcel da Silva Esteves. 

Dia 30-simp.9-c) Da ordem da língua à ordem do olhar: o princípio 

semiológico inscrito na língua orientando sentidos – Marilena Inácio 

de Souza. 

Dia 30-simp.9-d) Lacan leitor de Saussure – o que se transmite 100 

anos depois – Bruno Molina Turra, Lauro José Siqueira Baldini e 

Patrícia Alves Ribeiro 

O funcionamento semiológico da língua: uma leitura do Cours de 

Linguistique Générale – José Simão da Silva Sobrinho 

 

SALA 8 – Simpósio 10 do dia 30 de agosto – “Fonética e fonologia do 

português: aquisição, variação e mudança”, sob a presidência de 

Roberta Quintanilha-Azevedo, que falará sobre Padrões acústicos na 

produção das vogais epentéticas do português brasileiro e europeu, 

em parceria com Aline Neuschrank, que falará sobre "Fonologização 

na diacronia mediada por princípios fonológicos baseados em tra-

ços". 

Dia 30-simp.10-c) O "yeísmo" na língua espanhola sob a perspectiva 

da gramática harmônica – Míriam Cristina Carniato, Aline Neus-

chrank e Roberta Quintanilha-Azevedo 

Dia 30-simp.10-d) A morfofonologia no francês "le" e o desencade-

amento de operações de reparo (Calabrese, 2005) – Cíntia da Costa 

Alcântara 

Dia 30-simp.10-e) Vogais médias altas: aquisição fonético-fonológica 

– Thais Martins Ramos, Carmen Lúcia Barreto Matzenauer e Miri-

am Beatriz Pedone de Souza 

Dia 30-simp.10-f) Variação fonético-fonológica e ensino de português 

– Marlúcia Maria Alves 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ferdinad_de_saussure_LUIZA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8157900489167849
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexao_acerca_da_LUIZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexao_acerca_da_LUIZA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9342507718155917
http://lattes.cnpq.br/9342507718155917
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_projeto_de_uma_PHELLIPE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_projeto_de_uma_PHELLIPE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6384597108585900
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/da_ordem_da_lingua_a_ordem-MARILENA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/da_ordem_da_lingua_a_ordem-MARILENA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1289693953261899
http://lattes.cnpq.br/1289693953261899
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lacan_leitor_de_saussure_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lacan_leitor_de_saussure_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/9660850609262403
http://lattes.cnpq.br/1833203918742605
http://lattes.cnpq.br/0766699772950423
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_funcionamento_semiologico_da_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_funcionamento_semiologico_da_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4142027375894624
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fonetica_e_fonologia_do_ALINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fonetica_e_fonologia_do_ALINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3561966818374016
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/padroes_acusticos_na_producao_ROBERTA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/padroes_acusticos_na_producao_ROBERTA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8445924325432375
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fonologizacao_na_diacronia_ALINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fonologizacao_na_diacronia_ALINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fonologizacao_na_diacronia_ALINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/aguardando/o_yeismo_na_lingua_espanhola_MIRIAM.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/aguardando/o_yeismo_na_lingua_espanhola_MIRIAM.pdf
http://lattes.cnpq.br/7217909307173004
http://lattes.cnpq.br/8445924325432375
http://lattes.cnpq.br/8445924325432375
http://lattes.cnpq.br/3561966818374016
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_morfofonologia_no_frances_CINTIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_morfofonologia_no_frances_CINTIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8128997617839448
http://lattes.cnpq.br/8128997617839448
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/vogais_medias_altas_THAIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/6526916253902174
http://lattes.cnpq.br/8424037117639177
http://lattes.cnpq.br/1354894768947968
http://lattes.cnpq.br/1354894768947968
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/variacao_fonetico_MARLUCIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2147557798530287
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SALA 09 – Grupo "12" de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Análise e crítica literária”, sob a coordenação de Lídia Maria 

Nazaré Alves, 

Dia 30-gr.com.12-a) Poéticas da modernidade: um olhar para a dife-

rença – Lídia Maria Nazaré Alves e Vanessa Fernandes Dias 

Dia 30-gr.com.12-b) O funk consciente de Mc Gardem: uma voz que 

clama no deserto – Leonardo Gomes de Souza (UEMG), Lídia Maria 

Nazaré Alves, Vithor Pierkaski Maia Alves e Ivete Monteiro de Aze-

vedo 

Dia 30-gr.com.12-c) Reflexões sobre a representação de gênero no 

conto "Imitação da Rosa", de Clarice Lispector, e "Uma Carta", de 

Machado de Assis – Lorena da Fonseca Cavoli e Lídia Maria Nazaré 

Alves 

Dia 30-gr.com.12-d) A representação do índio na obra O Guarani de 

José de Alencar – Vanessa Fernandes Dias e Lídia Maria Nazaré Al-

ves e Acsa Oliveira Fernandes 

Dia 30-gr.com.12-e) A representação do índio na obra Iracema de 

José de Alencar – Acsa Oliveira Fernandes, Lídia Maria Nazaré Al-

ves, Vanessa Fernandes Dias, Ivete Monteiro de Azevedo e Tailane 

da Silva Santos (UEMG) 

Dia 30-gr.com.12-f) A representação do índio na obra O Uraguai de 

Basílio da Gama – Tailane da Silva Santos (UEMG) e Lídia Maria 

Nazaré Alves 

 

SALA 10 – Grupo "13" de comunicações do dia 30 de agosto, sobre o 

tema “Língua portuguesa”, sob a coordenação de Renata da Silva de 

Barcellos, que falara sobre "Como a língua portuguesa é contempla-

da em provas de concurso", em parceria com Alessandra Serra Vie-

gas e Priscilla Valim Daiello (CEJLL/NAVE) 

Dia 30-gr.com.13-b) –O tratamento dado aos conhecimentos linguís-

ticos no novo ENEM: o que há de novo? – Tatiana Simões e Luna. 

Dia 30-gr.com.13-c) Os gêneros de especialidade em avaliações de 

larga escala: estudo comparativo das provas do ENEM e do Pro-

grama de Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE-MG) – Bruno 

de Assis Freire de Lima 

http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/poeticas_da_modernidade_LIDIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/poeticas_da_modernidade_LIDIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/1089427017770490
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_funk_consciente_LEONARDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_funk_consciente_LEONARDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/3278803088707423
http://lattes.cnpq.br/9226438020406950
http://lattes.cnpq.br/9226438020406950
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexoes_sobre_a_LORENA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexoes_sobre_a_LORENA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexoes_sobre_a_LORENA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9360959657479313
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_representacao_do_indio_VANESSA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_representacao_do_indio_VANESSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1089427017770490
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/9338175626823951
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_representacao_do_indio_ACSA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_representacao_do_indio_ACSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9338175626823951
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/1089427017770490
http://lattes.cnpq.br/9226438020406950
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_representacao_do_TAILANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_representacao_do_TAILANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/como_a_lingua_portuguesa_RENATA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/como_a_lingua_portuguesa_RENATA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7074740062362701
http://lattes.cnpq.br/7074740062362701
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_tratamento_dado_aos_conhecimentos_TATIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_tratamento_dado_aos_conhecimentos_TATIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5833346013466040
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_generos_de_especialidade_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_generos_de_especialidade_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_generos_de_especialidade_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/2112404561973083
http://lattes.cnpq.br/2112404561973083
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Dia 30-gr.com.13-d) Linguagem, massificação e educação matemáti-

ca: uma análise do ambiente escolar na atualidade – Luciana Vieira 

da Silva (FACIG), Andréia Almeida Mendes; Lídia Maria Nazaré 

Alves e Humberto Vinício Altino Filho 

Dia 30-gr.com.13-e) Comunicação, linguagem matemática e contex-

tualização: um diálogo necessário para a educação matemática – 

Gislaine de Cássia Romualdo Arruda, Lídia Maria Nazaré Alves, 

Andréia Almeida Mendes e Humberto Vinício Altino Filho 

Dia 30-gr.com.13-f) Habilidade interpretativa: um encontro entre a 

língua portuguesa e o ensino de matemática – Humberto Vinício Al-

tino Filho e Lídia Maria Nazaré Alves 

 

SALA 11 – Grupo "14" de comunicações do dia 30 de agosto, sob a 

coordenação de Renato Pereira Aurélio, que falará sobre "O ensino 

de língua portuguesa, a internet e as novas tecnologias". 

Dia 30-gr.com.12-b) O social e o linguístico: especificidades do obje-

to, o “evangeliquês” – Wagner Pavarine Assen 

Dia 30-gr.com.14-c) A metafunção textual na evolução histórica de 

textos impressos da EaD (Educação a Distância): uma abordagem 

em três períodos históricos – Douglas da Silva Tavares 

Dia 30-gr.com.14-d) Os efeitos de evolução do gênero oral em alunos 

ingressantes de curso profissionalizante a partir de temas da diversi-

dade social – Chrissie Castro do Carmo 

Dia 30-gr.com.14-e) Fala e escrita: reflexões acerca do modelo da 

"linguagem da imediatez" e da "linguagem da distância", de Koch e 

Öesterreicher – Denise Durante 

Dia 30-gr.com.14-f) A linguagem do futebol dentro e fora do grama-

do: uma análise inicial sob a ótica da linguística cognitiva e da gra-

mática das construções – Ana Carolina Mrad de Moura Valente e 

Márcia dos Santos Machado Vieira 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguagem_massificacao_LUCIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguagem_massificacao_LUCIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2825624945831083
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/8050579985531423
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/comunicacao_linguagem_GISLAINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/comunicacao_linguagem_GISLAINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/2825624945831083
http://lattes.cnpq.br/8050579985531423
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/habilidade_interpretativa_HUMBERTO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/habilidade_interpretativa_HUMBERTO.pdf
http://lattes.cnpq.br/8050579985531423
http://lattes.cnpq.br/8050579985531423
http://lattes.cnpq.br/2845413992599596
http://lattes.cnpq.br/0139264188166274
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_lingua_RENATO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_lingua_RENATO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_social_e_o_linguistico_WAGNER.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_social_e_o_linguistico_WAGNER.pdf
http://lattes.cnpq.br/4319651939557870
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_metafuncao_textual_DOUGLAS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_metafuncao_textual_DOUGLAS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_metafuncao_textual_DOUGLAS.pdf
http://lattes.cnpq.br/8128959055453679
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_efeitos_de_evolucao_CHRISSIE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_efeitos_de_evolucao_CHRISSIE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_efeitos_de_evolucao_CHRISSIE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3019627979479218
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fala_e_escrita_reflexoes_DENISE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fala_e_escrita_reflexoes_DENISE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fala_e_escrita_reflexoes_DENISE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4045482145479186
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_linguagem_do_futebol_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_linguagem_do_futebol_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_linguagem_do_futebol_ANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7391245565998791
http://lattes.cnpq.br/0796977308756789
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CAFEZINHO das 16h00 às 16h20 

 

SEGUNDA SESSÃO DE PALESTRAS:  

das 18h00 às 20h00 do dia 30 de agosto,  

sob a presidência de Adriano de Souza Dias. 

Palestra 3: José Pereira da Silva – A diacronia no Curso de Linguísti-

ca Geral de Ferdinand de Saussure 

Palestra 4: Luciana Moraes Barcelos Marques. As aulas de Saussu-

re: um retorno aos manuscritos 

http://lattes.cnpq.br/7042233292468806
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_diacronia_no_curso_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_diacronia_no_curso_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6613755642155785
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_aulas_de_saussure_LUCIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_aulas_de_saussure_LUCIANA.pdf
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QUARTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2016 

 

TERCEIRA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS:  

das 08h00 às 10h00 do dia 31 de agosto 

 

SALA 1 – Mesa-redonda 1 do dia 31 de agosto, sobre “O ensino das 

literaturas africanas: uma proposta pedagógica”, sob a presidência 

de Renata da Silva de Barcellos, que falará sobre o tema da mesa. 

3ª M-R1-b) Por um olhar mais atento sobre a África Antiga: valori-

zando a riqueza de sua cultura, história e literatura – Alessandra 

Serra Viegas 

3ª M-R1-c) Autores da literatura africana – Marcia de Andrade Cai-

no Botelho, Renata da Silva de Barcellos e Alessandra Serra Viegas 

3ª M-R1-d) África e africanidades: práticas integradas em literatu-

ras africanas – Edson Nascimento de Carvalho, Renata da Silva de 

Barcellos e Alessandra Serra Viegas 

 

SALA 2 – Mesa-redonda 2 do dia 31 de agosto, sobre o tema “Leitu-

ra, gramática e produção textual: contribuições (in)exploradas", sob 

a presidência de Maria Teresa Gonçalves Pereira, que falará sobre 

"Os múltiplos aspectos da aula de língua portuguesa". 

3ª M-R2-b) A expressividade das palavras gramaticais – proposições 

e conjunções – no gênero propaganda – Hanna Chiapetta Portella 

Magalhães 

3ª M-R2-c) A intertextualidade na leitura e na escrita como fator re-

levante no ensino de língua materna – Lidiane dos Santos Madureira 

3ª M-R2-d) Leitura e compreensão na EJA: subsídios teóricos e prá-

ticos para reflexão – Terezinha Costa da Silva Machado 

3ª M-R2-e) A junção de cláusulas sem conectivos no romance de fo-

lheto de Leandro Gomes de Barros: uma abordagem funcionalista – 

Marcelo da Silva Amorim 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_das_literaturas_RENATA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_das_literaturas_RENATA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/por_um_olhar_mais_ALESSANDRA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/por_um_olhar_mais_ALESSANDRA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7074740062362701
http://lattes.cnpq.br/7074740062362701
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/autores_da_literatura_MARCIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7417398158779479
http://lattes.cnpq.br/7417398158779479
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://lattes.cnpq.br/7074740062362701
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/africa_e_africanidades_EDSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/africa_e_africanidades_EDSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/6416722166220137
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://lattes.cnpq.br/7074740062362701
http://lattes.cnpq.br/7923206208515174
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_multiplos_aspectos_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_expressividade_das_palavras_HANNA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_expressividade_das_palavras_HANNA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7754176956353170
http://lattes.cnpq.br/7754176956353170
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_intertextualidade_na_LIDIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_intertextualidade_na_LIDIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/7555115605152796
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leitura_e_compreensao_na_TEREZINHA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leitura_e_compreensao_na_TEREZINHA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6586128757842555
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_juncao_de_clausulas_MARCELO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_juncao_de_clausulas_MARCELO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4995000816782449
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SALA 3 – Grupo 01 de comunicações do dia 31 de agosto, sob a pre-

sidência de José Pereira da Silva, que falará sobre “A ortografia in-

ternacional da língua portuguesa e a revisão de textos”. 

Dia 31-gr.com.01-b) A escrita em perigo: sobre literatura e redação 

no ensino básico – Marcos Machado Miranda 

Dia 31-gr.com.01-c) Reformulação da fala afásica em consultas fono-

audiológicas – Livia Miranda de Oliveira, Letticia Morais de Andra-

de e Julia Goncalves Dias 

Dia 31-gr.com.01-d) Uma defesa de uma linguística realista a partir 

do Curso de Linguística Geral – Ana Clara Polakof 

 

SALA 4 – Grupo 02 de comunicações do dia 31 de agosto, sobre “Fi-

losofia da linguagem”, sob a presidência de Marilene Ferreira Cam-

beiro, que falará sobre "Literatura e psicanálise: o 'impossível' do 

real e os possíveis na tradução do poético" 

Dia 31-gr.com.02-b) Edgard Navarro e as fronteiras entre público e 

privado – Maiara Bonfim Barbosa 

Dia 31-gr.com.02-c) Pixo: identidades, discursos e performances – 

Maria Carolina da Silva Araujo e Kassandra da Silva Muniz 

Dia 31-gr.com.02-d) De boato em boato, a prostituta: discurso e efei-

tos de verdade – Elizete de Souza Bernardes e Vanice Maria Oliveira 

Sargentini 

 

SALA 5 – Grupo 03 de comunicações do dia 31 de agosto, sob a pre-

sidência de Afrânio da Silva Garcia, que falará sobre Saber pensar, 

retoricamente falando 

Dia 31-gr.com.03-b) A construção do universo ficcional na lingua-

gem literária e na linguagem cinematográfica – Patrícia Peres Fer-

reira Nicolini, Analice de Oliveira Martins e Clesiane Bindaco Bene-

venuti 

Dia 31-gr.com.03-c)  

Dia 31-gr.com.03-d)  

http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_ortografia_internacional_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_ortografia_internacional_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_escrita_em_perigo_MARCOS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_escrita_em_perigo_MARCOS.pdf
http://lattes.cnpq.br/7336784937481859
http://lattes.cnpq.br/8478566729941954
http://lattes.cnpq.br/7839193932401649
http://lattes.cnpq.br/7839193932401649
http://lattes.cnpq.br/1931591868730119
http://lattes.cnpq.br/6944732820850653
http://lattes.cnpq.br/0843338302463726
http://lattes.cnpq.br/0843338302463726
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_psicanalise_MARILENE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_psicanalise_MARILENE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edgard_navarro_e_as_MAIARA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edgard_navarro_e_as_MAIARA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2259561053991519
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pixo_identidades_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2575420009485739
http://lattes.cnpq.br/2766912329416918
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_boato_em_boato_ELIZETE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_boato_em_boato_ELIZETE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1471567021751171
http://lattes.cnpq.br/1406919572611392
http://lattes.cnpq.br/1406919572611392
http://lattes.cnpq.br/3408824183237935
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/saber_pensar_AFRANIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/saber_pensar_AFRANIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_construcao_do_universo_PATRICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_construcao_do_universo_PATRICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0882530103936310
http://lattes.cnpq.br/0882530103936310
http://lattes.cnpq.br/8966420075110672
http://lattes.cnpq.br/3222172221391906
http://lattes.cnpq.br/3222172221391906
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SEGUNDA SESSÃO DE CONFERÊNCIAS 

(das 10h00 às 12h00 do dia 31 de agosto),  

sob a presidência de Regina Céli Alves da Silva 

3ª Conferência, na quarta-feira, dia 31 de agosto: de Terry Shortall 

(Irlanda) – Langue e parole: representações mentais versus dados do 

corpus em termos da estrutura existencial em inglês e português 

4ª Conferência, na quarta-feira, dia 31 de agosto: de Darcilia Marin-

dir Pinto Simões e Claudio Artur de Oliveira Rei – "Saussure, a se-

miologia e a pré-visão da semiótica" 

 

ALMOÇO: das 12h00 às 13h30 

 

SESSÃO DE LANÇAMENTOS E AUTÓGRAFOS 

Sessão de lançamentos e autógrafos, das 13h30 às 16h300 do dia 31 

de agosto, sob a coordenação de Anne Caroline de Morais Santos e 

Naira de Almeida Velozo, e coquetel organizado por de José Enildo 

Elias Bezerra e Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes. 

Almanaque CiFEFiL 2016, 1. ed. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2016. 

Angela Corrêa Ferreira Baalbaki e Beatriz Fernandes Caldas 

(Orgs.). Instrumentos Linguísticos: Usos e Atualizações. Araruama: 

Cartolina, 2014. 

Aurelina Ariadne Domingues Almeida et al. (Orgs.). Célia Marques 

Telles: Estudos Filológicos (Linguística Românica e Crítica Textual). 

Edufba, 2016. 

José Pereira da Silva. Ortografia do Português do Século XVI a 2016. 

Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2016. 

José Pereira da Silva; Letícia Jovelina Storto; Edina Regina Pugas 

Panichi. (Orgs.). Ensaios Dispersos de Paulo de Tarso Galembeck. Rio 

de Janeiro: CiFEFiL, 2016. 

Luciana Moraes Barcelos Marques. As aulas de Saussure: um retorno 

aos manuscritos. Belo Horizonte: PUC-Minas, 2016. 

http://lattes.cnpq.br/1656712696606144
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/langue_and_parole_TERRY.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/langue_and_parole_TERRY.pdf
http://lattes.cnpq.br/3946956008433392
http://lattes.cnpq.br/3946956008433392
http://lattes.cnpq.br/0216959741973137
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/saussure_a_semiologia_DARCILIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/saussure_a_semiologia_DARCILIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9090359001764074
http://lattes.cnpq.br/7035555086067898
http://lattes.cnpq.br/3816781344192937
http://lattes.cnpq.br/3816781344192937
http://lattes.cnpq.br/5948304796744138
http://lattes.cnpq.br/5874662889831391
http://lattes.cnpq.br/2459555448198254
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=242259382831415&set=p.242259382831415&type=3&theater
http://lattes.cnpq.br/3595025364584601
https://scontent-gru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13654276_1354980367865212_1913060306169985786_n.jpg?oh=6846c5af4495d25a5e902f78c55ccac9&oe=5834024E
https://scontent-gru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13654276_1354980367865212_1913060306169985786_n.jpg?oh=6846c5af4495d25a5e902f78c55ccac9&oe=5834024E
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xlt1/v/t1.0-9/12814079_1266404906722759_5984268951480170426_n.jpg?oh=e6ceacdab95e9f63031da1ebd3fd09f4&oe=5752E27E&__gda__=1464611674_2c9edf1640dffb4036436ed9d53db8f2
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://lattes.cnpq.br/0743245285126825
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1375052135858035&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3
http://lattes.cnpq.br/6613755642155785
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243984282658925&set=p.243984282658925&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243984282658925&set=p.243984282658925&type=3&theater
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Márcio Rogério de Oliveira Cano. A reflexão e a prática no ensino 

médio: Língua Portuguesa, sujeito, leitura e produção. São Paulo: 

Blucher, 2016. 

Maria Lucia Mexias-Simon. À Maria. Vassouras: Edição da Autora, 

2015. 

Olivia Jordão e Rosani Damásio. A Cidade de Aurélia. Rio de Janei-

ro: Alma Literária, 2015. 

Renata da Silva de Barcellos. Itens de Análise Linguística no Novo 

ENEM e no SAERJINHO: Perspectivas. Rio de Janeiro: Autografia, 

2016. 

Revista Philologus, ano 22, nos. 64 e 65. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 

2016. 

 

SESSÃO DE PÔSTERES, das 13h30 às 16h00, do dia 31 de agosto 

sob a coordenação de Eliana da Cunha Lopes. 

Pôster 01 – O processo de aquisição da linguagem a partir do modelo 

baseado no uso – Patrícia Oliveira de Freitas e Sandra Pereira Ber-

nardo 

Pôster 02 – As redes sociais como recurso de apoio às iniciativas de 

preservação do patrimônio linguístico do povo xucuru de Ororubá – 

Damares Carla da Silva. 

Pôster 03 – Propostas de produção textual no livro didático: uma 

porta aberta para a prática da escrita no ensino fundamental – Da-

mares Carla da Silva. 

Pôster 04 – Um estudo sobre leitura, escrita e interpretação textual 

das quebradeiras de castanha-do-brasil e suas influências no mundo 

do trabalho – Givanilce Socorro Dias da Silva, Gildma Ferreira Gal-

vão Duarte e Gilmar Vieira Martins. 

Pôster 05 – Uma perspectiva sociolinguística no estudo diacrônico da 

língua em matérias jornalísticas de rondônia – Danielle Constantino 

de Lima e Odete Burgeile. 

Pôster 06 – O uso de novos signos em league of legends – Juliana de 

Alcântara Correia (UVA), Sabine Mendes Lima Moura e Larissa 

Evelyn Silva Mendes (UVA) 

http://lattes.cnpq.br/4320952131815734
https://editor.blucher.com.br/uploads/product/book/122.jpg
https://editor.blucher.com.br/uploads/product/book/122.jpg
http://lattes.cnpq.br/4126766975101825
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=216117272112293&set=p.216117272112293&type=3&theater
http://almaliteraria.com.br/wp-content/uploads/2015/07/CIDADE-DA-AUR%C3%89LIA1.jpg
http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/13000281_1297518080278108_8596482067057274022_n.jpg?oh=914e04e7b3624981b18da28834fa38fe&oe=57C09F92
https://scontent-lga3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/13000281_1297518080278108_8596482067057274022_n.jpg?oh=914e04e7b3624981b18da28834fa38fe&oe=57C09F92
http://www.filologia.org.br/rph/edicao_atual.html
http://lattes.cnpq.br/4195508190591537
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_processo_de_aquisicao_PATRICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_processo_de_aquisicao_PATRICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9020435138856873
http://lattes.cnpq.br/5603244202635127
http://lattes.cnpq.br/5603244202635127
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_redes_sociais_como_DAMARES.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_redes_sociais_como_DAMARES.pdf
http://lattes.cnpq.br/5862398486859524
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/propostas_de_producao_textual_DAMARES.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/propostas_de_producao_textual_DAMARES.pdf
http://lattes.cnpq.br/5862398486859524
http://lattes.cnpq.br/5862398486859524
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_estudo_sobre_leitura_GIVANILCE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_estudo_sobre_leitura_GIVANILCE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_estudo_sobre_leitura_GIVANILCE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5389290621161290
http://lattes.cnpq.br/8155958370885107
http://lattes.cnpq.br/8155958370885107
http://lattes.cnpq.br/1837505048851629
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_perspectiva_sociolinguistica_DANIELLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_perspectiva_sociolinguistica_DANIELLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2334721562544945
http://lattes.cnpq.br/2334721562544945
http://lattes.cnpq.br/5834130765937632
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_uso_de_novos_signos_LARISSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2582504963430254
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Pôster 07 – Pronomes e formas de tratamento em cartas e relatórios 

escritos em português que versam sobre a propalada “invasão ho-

landesa” no nordeste do brasil (1640-1654) – Waleska Drielle de San-

tana Fidelis e Douglas da Silva Tavares 

Pôster 08– Degustando os gêneros textuais e as tipologias textuais – 

Francisco Brito Pinto e Regina Pereira Leite (IFAM) 

Pôster 09 – Entre o secular e o eclesiástico: poder e subordinação 

através das formas de tratamento presentes em petições da Assem-

bleia Provincial do Estado de Pernambuco no século XIX – Gustavo 

Leonardo Barreto Silva, Douglas da Silva Tavares e Geziane Celina 

Sátiro 

Pôster 10 – Manoel de Barros: a poética e o lirismo do pantanal – 

Eliana da Cunha Lopes e Ivone da Silva Rebello 

Pôster 11 – Relações sintagmáticas e paradigmáticas da palavra fo-

foca – Edméa Aparecida Frazão Campilho (UVA), Sabine Mendes 

Lima Moura e Marcella da Silva Delgado 

Pôster 12 – Processamento de frases preposicionadas ambíguas do 

português brasileiro – Juliana Benevides de Almeida e Eduardo Ke-

nedy Nunes Areas 

Pôster 13 – Organização textual e mecanismos enunciativos: o agir 

docente como foco – Geraldo Generoso Ferreira 

Pôster 14 – O desenho infantil como elemento de análise das relações 

interpessoais em sala de aula – Dâmares Carla da Silva e Douglas 

Ferreira da Silva 

Pôster 15 – Don't judge the book by its cover: o preconceito racial 

identificado em dois livros didáticos de língua inglesa aprovados pelo 

PNLD – Rafaela do Nascimento (UVA) e Cláudia Cristina Mendes 

Giesel 

Pôster 16 – Características fonético-fonológicas da fala sergipana em 

escolares do ensino fundamental I – Claudia Sordi 

Pôster 17 –Hipertexto e redes sociais em impressos recifenses da se-

gunda metade do século XIX – Giulia Maria de Souza e Silva Quei-

roz, Douglas da Silva Tavares e Bruna Michele Barros de Oliveira 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pronomes_e_das_formas_WALESKA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pronomes_e_das_formas_WALESKA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pronomes_e_das_formas_WALESKA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7012736418222386
http://lattes.cnpq.br/7012736418222386
http://lattes.cnpq.br/8128959055453679
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/degustando_os_generos_FRANCISCO.pdf
http://lattes.cnpq.br/0701149334682697
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/entre_o_secular_e_o_GUSTAVO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/entre_o_secular_e_o_GUSTAVO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/entre_o_secular_e_o_GUSTAVO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3221309203390416
http://lattes.cnpq.br/3221309203390416
http://lattes.cnpq.br/8128959055453679
http://lattes.cnpq.br/2084427346969628
http://lattes.cnpq.br/2084427346969628
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/manoel_de_barros_ELIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4195508190591537
http://lattes.cnpq.br/2138131563483361
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/relacoes_sintagmaticas_e_EDMEA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/relacoes_sintagmaticas_e_EDMEA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2582504963430254
http://lattes.cnpq.br/2582504963430254
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/processamento_de_frases_JULIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/processamento_de_frases_JULIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8859653582003408
http://lattes.cnpq.br/5879559830669521
http://lattes.cnpq.br/5879559830669521
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/organizacao_textual_GERALDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/organizacao_textual_GERALDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4173918069671570
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_desenho_infantil_como_DAMARES.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_desenho_infantil_como_DAMARES.pdf
http://lattes.cnpq.br/5862398486859524
http://lattes.cnpq.br/8789664431788188
http://lattes.cnpq.br/8789664431788188
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dont_judge_the_RAFAELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dont_judge_the_RAFAELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dont_judge_the_RAFAELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4658166912306612
http://lattes.cnpq.br/4658166912306612
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/caracteristicas_fonetico_CLAUDIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/caracteristicas_fonetico_CLAUDIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5198319407228498
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/hipertexto_e_redes_BRUNA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/hipertexto_e_redes_BRUNA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5709295244707221
http://lattes.cnpq.br/5709295244707221
http://lattes.cnpq.br/8128959055453679
http://lattes.cnpq.br/3696387242632186
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Pôster 18 – Reflexos da linguagem digital na sala de aula – Bruno 

Gomes Pereira, Danielle dos Santos Guedes, Letícia Carvalho Mar-

tins e Tallytta Silva Paiva (UFT) 

Pôster 19 – O relato pessoal numa perspectiva multimodal – Adriana 

Mendes Ramos e Fábia Magali Santos Vieira 

Pôster 20 – A importância da leitura na alfabetização – Bruno Go-

mes Pereira, Adriana Oliveira Santos e Geovânia Pereira de Araújo 

Reis 

Pôster 21 – Representation Of Body In Music "Physical", Olivia 

Newton-Jonh's – Cristiane Gomes Pereira e Bruno Gomes Pereira 

Pôster 22 – Representation of the figure women in music "Lady 

Marmalade", Patti Labelle's – Cristiane Gomes Pereira e Bruno 

Gomes Pereira 

Pôster 23 – Saussure e suas dicotomias: da concepção de língua à 

abertura para novas perspectivas de análise contemporâneas – Jen-

nifer Silva e Silva e Bruno Gomes Pereira 

Pôster 24 – Interface fonética-morfossintaxe: realizações fônicas da 

desinência verbal de P6 – Jéssica Araújo Moraes da Rocha e Silvia 

Rodrigues Vieira 

Pôster 25 – A comunidade LGBT no desdobramento da língua ioru-

bá – Luan da Cruz (UNIFSJ) e Raphael de Paula Tito 

 

SEGUNDA SESSÃO DE SIMPÓSIOS:  

das 16h00 às 18h00 do dia 31 de agosto 

SALA 1 – Simpósio 23 do dia 31 de agosto – “Tradução cultural e as 

peculiaridades na tradução”, sob a presidência de Laura de Almeida, 

que falará sobre "Peculiaridades na tradução para a língua inglesa 

de obras de Jorge Amado", em parceria com Emiliana Fernandes 

Bonalumi 

Dia 31-simp.23-b) Estudo de três vocábulos recorrentes e preferenci-

ais no conto “Via Crucis”, de Clarice Lispector e sua respectiva tra-

dução para a língua inglesa – Emiliana Fernandes Bonalumi e Rosi-

cley Ferreira Magdalena Sanches (UFMT) 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexos_da_linguagem_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://lattes.cnpq.br/3036283163777804
http://lattes.cnpq.br/4729389175358632
http://lattes.cnpq.br/4729389175358632
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_relato_pessoal_ADRIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1895068793635882
http://lattes.cnpq.br/1895068793635882
http://lattes.cnpq.br/5041706854491118
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_impoirtancia_da_leitura_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://lattes.cnpq.br/7332934386823067
http://lattes.cnpq.br/1910066501767847
http://lattes.cnpq.br/1910066501767847
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/representation_of_body_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/representation_of_body_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/1539143782745210
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/representation_of_the_CRISTIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/representation_of_the_CRISTIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1539143782745210
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/saussure_e_suas_dicotomias_JENNIFER.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/saussure_e_suas_dicotomias_JENNIFER.pdf
http://lattes.cnpq.br/3261708320945604
http://lattes.cnpq.br/3261708320945604
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/interface_fonetica_morfossintaxe_JESSICA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/interface_fonetica_morfossintaxe_JESSICA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9017568980971534
http://lattes.cnpq.br/0212277538092835
http://lattes.cnpq.br/0212277538092835
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_comunidade_lgbt_LUAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_comunidade_lgbt_LUAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/9199747340950034
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_traducao_cultural_LAURA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_traducao_cultural_LAURA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4147029498997539
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/peculiaridades_na_traducao_LAURA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/peculiaridades_na_traducao_LAURA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8218473647590266
http://lattes.cnpq.br/8218473647590266
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_de_tres_vocabulos_EMILIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_de_tres_vocabulos_EMILIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_de_tres_vocabulos_EMILIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8218473647590266
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Dia 31-simp.23-c) Uma investigação sobre a tradução do vocábulo 

“morte/death” em duas obras de Clarice Lispector traduzidas para a 

língua inglesa – Thereza Cristina de Souza Lima 

Dia 31-simp.23-d) a tradução de palavrões em True Blood – Julia 

Navegantes de Saboia Stephan 

Dia 31-simp.23-e) Variações linguísticas na tradução para o inglês da 

obra Tereza Batista Cansada de Guerra – Jadlla Cruz do Amparo e 

Laura de Almeida 

Dia 31-simp.23-f) Da equivalência formal à equivalência dinâmica: 

um estudo comparativo – Francisco de Assis Florencio 

Dia 31-simp.23-g) O ensino da tradução na licenciatura em letras: 

caminhos e possibilidades – Raquel da Silva Ortega 

 

SALA 2 – Simpósio 24 do dia 31 de agosto – “Um olhar sobre tempo 

e espaço através dos estudos lexicais”, sob a presidência de Giselle 

Olívia Mantovani Dal Corno, que falará sobre Narrativas tropeiras: 

marcas de tempo e espaço, em parceria com Celina Márcia de Souza 

Abbade, que falará sobre "Atobah – Atlas Toponímico da Bahia". 

Dia 31-simp.24-c) Estudo toponímico em Bahia Humorística de Eulá-

lio Motta – Liliane Lemos Santana Barreiros e Patrício Nunes Barrei-

ros. 

Dia 31-simp.24-d) Religião, léxico e ancestralidade na cidade de Sal-

vador – Jaciara Ornélia Nogueira de Oliveira 

Dia 31-simp.24-e) As designações de “tipo de mestiço” documentadas 

no ALS – Maria da Conceição Reis Teixeira 

Dia 31-simp.24-f) Próteses no português rural mineiro – Simone 

Dornelas de Carvalho e Maryelle Joelma Cordeiro 

 

SALA 3 –Simpósio 21 do dia 31 de agosto – “Teorias e práticas da 

edição de textos”, sob a presidência de Rosa Borges dos Santos, que 

falará sobre Ações do filólogo editor: teoria e prática, em parceria 

com Isabela Santos de Almeida 

Dia 31-simp.21-b) Algumas considerações acerca da filologia do pro-

cesso: a crítica filológica na Bahia – Arivaldo Sacramento de Souza 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_investigacao_sobre_THEREZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_investigacao_sobre_THEREZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_investigacao_sobre_THEREZA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8201734695191271
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_traducao_de_palavroes_JULIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7215286896711490
http://lattes.cnpq.br/7215286896711490
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/variacoes_de_prostituta_JADLLA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/variacoes_de_prostituta_JADLLA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4351693199902959
http://lattes.cnpq.br/4147029498997539
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/da_equivalencia_formal_FRANCISCO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/da_equivalencia_formal_FRANCISCO.pdf
http://lattes.cnpq.br/5817479840374119
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_da_traducao_RAQUEL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_da_traducao_RAQUEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/6815697595879539
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_olhar_sobre_CELINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_olhar_sobre_CELINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9082787587055964
http://lattes.cnpq.br/9082787587055964
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/narrativas_tropeiras_GISELLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/narrativas_tropeiras_GISELLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/atobah_atlas_CELINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_toponimico_LILIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_toponimico_LILIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/7736823266867241
http://lattes.cnpq.br/2458645639404965
http://lattes.cnpq.br/2458645639404965
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/religiao_lexico_e_ancestralidadena_JACIARA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/religiao_lexico_e_ancestralidadena_JACIARA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0591029407384947
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_designacoes_de_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_designacoes_de_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9718069524723302
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/proteses_no_portugues_MARYELLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1520476946076021
http://lattes.cnpq.br/1520476946076021
http://lattes.cnpq.br/6566136189348312
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/teorias_e_praticas_ROSA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/teorias_e_praticas_ROSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/acoes_do_filologo_ROSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5668210250275216
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/algumas_consideracoes_ARIVALDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/algumas_consideracoes_ARIVALDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/8524432860580322
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Dia 31-simp.21-c) Edição sinóptica e crítica filológica para estudo da 

sociabilidade do texto em Apareceu a Margarida, de Roberto 

Athayde – Fabiana Prudente Correia e Rosa Borges dos Santos. 

Dia 31-simp.21-d) O texto e o autor: questões de autoria no processo 

criativo de Aleilton Fonseca em Nhô Guimarães – Adna Evangelista 

Couto dos Santos e Silvia La Regina 

 

SALA 4 –Simpósio 14 do dia 31 de agosto – “Léxico, história e me-

mória: arquivos culturais e edições”, sob a presidência de Eliana 

Correia Brandão Gonçalves, que falará sobre "Léxico e rastros da 

violência em documentos manuscritos avulsos da Capitania da Ba-

hia", em parceria com Norma Suely da Silva Pereira. 

Dia 31-simp.14-b) Estudo léxico-social da terminologia militar em 

diacronia: uma abordagem funcional da variação e mudança – San-

dro Márcio Drumond Alves Marengo 

Dia 31-simp.14-c) O vocabulário da atividade garimpeira do Alto 

Jequitinhonha – Lília Soares Miranda 

Dia 31-simp.14-d) Modelagem hipertextual para o desenvolvimento 

de um arquivo digital de edições de testamentos – Elian Conceição 

Luz e Norma Suely da Silva Pereira 

Dia 31-simp.14-e) Algumas considerações acerca do vocabulário têx-

til no banco de dados do "Dicionário Histórico do Português do Brasil 

– séculos XVI, XVII e XVIII? – Jozimar Luciovanio Bernardo e 

Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa 

Dia 31-simp.14-f) Texto e vocabulário das obras censuradas de João 

Augusto – André Luís de Alcântara Santos e Eliana Correia Bran-

dão Gonçalves 

 

SALA 5 – Simpósio 05 do dia 31 de agosto – “Edição de textos anti-

gos e modernos”, sob a presidência de Rita de Cássia Ribeiro de 

Queiroz, que falará sobre Edição de processos-crime do início do sé-

culo XX: autos de defloramento, em parceria com Expedito Eloísio 

Ximenes. 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_sinoptica_e_FABIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_sinoptica_e_FABIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_sinoptica_e_FABIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4315065331902864
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_texto_e_o_autor_ADNA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_texto_e_o_autor_ADNA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5324477387094380
http://lattes.cnpq.br/5324477387094380
http://lattes.cnpq.br/0878350082067679
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexico_historia_e_memoria_ELIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexico_historia_e_memoria_ELIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2864195573613178
http://lattes.cnpq.br/2864195573613178
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/lexico_e_rastros_da_ELIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/lexico_e_rastros_da_ELIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/lexico_e_rastros_da_ELIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_lexico_social_SANDRO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_lexico_social_SANDRO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6298566119978760
http://lattes.cnpq.br/6298566119978760
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_vocabulario_da_atividade_LILIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_vocabulario_da_atividade_LILIA.pdf
ttp://lattes.cnpq.br/7815058396585000
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/modelagem_hipertextual_ELIAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/modelagem_hipertextual_ELIAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/4935579195206252
http://lattes.cnpq.br/4935579195206252
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/algumas_consideracoes_JOZIMAR.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/algumas_consideracoes_JOZIMAR.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/algumas_consideracoes_JOZIMAR.pdf
http://lattes.cnpq.br/8144672216555989
http://lattes.cnpq.br/4373670900833018
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/texto_e_vocabulario_ANDRE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/texto_e_vocabulario_ANDRE.pdf
http://lattes.cnpq.br/9318703888042085
http://lattes.cnpq.br/2864195573613178
http://lattes.cnpq.br/2864195573613178
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_de_textos_EXPEDITO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_de_textos_EXPEDITO.pdf
http://lattes.cnpq.br/5409685591381466
http://lattes.cnpq.br/5409685591381466
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_de_processos_RITA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_de_processos_RITA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8692175737432071
http://lattes.cnpq.br/8692175737432071
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Dia 31-simp.5-b) Os itinerários da edição crítica do livro inédito 

Canções de Meu Caminho (3ª edição) de Eulálio Motta – Taylane Vi-

eira dos Santos e Patrício Nunes Barreiros 

Dia 31-simp.5-c) O sertão baiano através de seu patrimônio docu-

mental: edições filológicas de testamentos da família Fróes da Motta 

de Feira de Santana – BA – Josenilce Rodrigues de Oliveira Barreto 

Dia 31-simp.5-d) Traduções cênicas e circulação de A Escolha ou O 

Desembestado, de Ariovaldo Matos, através da mídia impressa – 

Mabel Meira Mota e Rosa Borges dos Santos 

Dia 31-simp.5-e) Distribuição das construções gerundivas do século 

XVIII: um estudo sintático/filológico – Antônio Fábio de Carvalho, 

Elias Alves de Andrade e Maraísa Magalhães Arsénio 

 

SALA 6 – Simpósio 09 do dia 31 de agosto – “Ferdinand de Saussure 

e o Curso de Linguística Geral: (re)leituras (im)possíveis cem anos 

depois”, sob a presidência de Thaís de Araujo da Costa, que falará 

sobre "Inquietações em torno de uma contradição: da distinção en-

tre fonética e fonologia no Curso de Linguística Geral, de Ferdinand 

de Saussure", em parceria com Luiza Katia Castello Branco. 

Dia 31-simp.9-b) Inquietações em torno de um campo disciplinar – 

Vanise Gomes de Medeiros 

Dia 31-simp.9-c) Análise das circunstâncias de ângulo em corpus 

jornalístico – Henrique Campos Freitas e Ariel Novodvorski. 

Dia 31-simp.9-f) O funcionamento semiológico da língua: uma leitu-

ra do Cours de Linguistique Générale – José Simão da Silva Sobrinho 

 

SALA 7 – Simpósio 20 do dia 31 de agosto – “Sociolinguística na es-

cola: diversidade linguística e práticas pedagógicas”, sob a presidên-

cia de Edila Vianna da Silva, que falará sobre A diversidade linguís-

tica e o ensino de português 

Dia 31-simp.20-b) Ensino de regência: gramática normativa X varia-

ção – Aline Aurora Guida e Edila Vianna da Silva 

Dia 31-simp.20 Fala X escrita no ensino de língua portuguesa: as ori-

entações dos PCN – Roberta Bohrer da Conceição 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_itinerarios_da_edicao_TAYLANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_itinerarios_da_edicao_TAYLANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/0811615721709170
http://lattes.cnpq.br/0811615721709170
http://lattes.cnpq.br/2458645639404965
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_sertao_baiano_atraves_JOSENILCE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_sertao_baiano_atraves_JOSENILCE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_sertao_baiano_atraves_JOSENILCE.pdf
http://lattes.cnpq.br/7404362945488444
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/traducoes_cenicas_MABEL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/traducoes_cenicas_MABEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/1165530448149236
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/distribuicao_das_construcoes_ANTONIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/distribuicao_das_construcoes_ANTONIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3321076767770747
http://lattes.cnpq.br/9379503885572919
http://lattes.cnpq.br/5465168182123738
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ferdinad_de_saussure_LUIZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ferdinad_de_saussure_LUIZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ferdinad_de_saussure_LUIZA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9342507718155917
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/inquietacoes_em_torno_de_THAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/inquietacoes_em_torno_de_THAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/inquietacoes_em_torno_de_THAIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/8157900489167849
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/inquietacoes_em_torno_VANISE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3975562330805190
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_das_circunstancias_HENRIQUE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_das_circunstancias_HENRIQUE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6171218212690707
http://lattes.cnpq.br/2882362453894798
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_funcionamento_semiologico_da_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_funcionamento_semiologico_da_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4142027375894624
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_na_EDILA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_na_EDILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_diversidade_linguistica_EDILA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_diversidade_linguistica_EDILA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_regencia_ALINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_regencia_ALINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3181065376416232
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fala_x_escrita_ROBERTA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/fala_x_escrita_ROBERTA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6090054123946115
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Dia 31-simp.20-d) Língua portuguesa: ensino de variação diatópica 

em classe hospitalar – Wânia Elias Vieira de Oliveira e Adriana 

Cristina Cristianini 

Dia 31-simp.20-e) A sociolinguística em sala de aula: uma proposta 

de intervenção – Gilvan Mateus Soares 

Dia 31-simp.20-f) Contribuições da sociolinguística para a melhoria 

da gramática escolar – Elen da Paixão Garin Borges e Edila Vianna 

da Silva 

 

SALA 8 – Simpósio 16 do dia 31 de agosto – “Literatura e outras ar-

tes: diálogo entre as linguagens”, sob a presidência de Egle Pereira 

da Silva. 

Dia 31-simp.16-a) Olavo Bilac e J. Carlos: poema e ilustração à luz 

do art nouveau – João Cláudio Martins Araujo de Barros e Armando 

Ferreira Gens Filho 

Dia 31-simp.16-b) Berkeley em Bellagio: da autobiografia à ficção – 

Sarita Costa Erthal 

Dia 31-simp.16-c) O Maestro Kreisler e o Vento: um leitmotiv war-

burguiano em E. T. A. Hoffmann – Simone Maria Ruthner e Carlin-

da Fragale Pate Nuñez 

Dia 31-simp.16-d) Literatura e música nos contos “Wunderkind” e 

“Madame Zilenski e o Rei da Finlândia” de Carson Mccullers – Júlia 

Reyes e João Cezar de Castro Rocha 

Dia 31-simp.16-e) Um Pequeno Esboço A Partir Do "Samba de Uma 

Nota Só": da metalinguagem da Bossa Nova e seu arquétipo estético 

– Manuela Chagas Manhães e Julio Cesar Ramos Esteves. 

 

SALA 9 – Simpósio 11 do dia 31 de agosto – “Gramatização da lín-

gua portuguesa no Brasil: das origens à contemporaneidade”, sob a 

presidência de Ana Maria Costa de Araujo Lima, que falará sobre 

"O tratamento dos 'processos sintáticos' na Gramática de Usos do 

Português", em parceria com Francisco Eduardo Vieira da Silva. 

Dia 31-simp.11-b) Sinais de gramaticalização do marcador discursi-

vo (MD) “olha” em duas cidades do Rio de Janeiro – Clesiane Bin-

daco Benevenuti 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lingua_portuguesa_WANIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lingua_portuguesa_WANIA.pdf
Wânia%20Elias%20Vieira%20de%20Oliveira
http://lattes.cnpq.br/8601941855312445
http://lattes.cnpq.br/8601941855312445
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_em_sala_GILVAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_em_sala_GILVAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/6478221392862536
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/contribuicoes_da_sociolinguistica_ELEN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/contribuicoes_da_sociolinguistica_ELEN.pdf
http://lattes.cnpq.br/7307350914515046
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_outras_EGLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_outras_EGLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2640273280189482
http://lattes.cnpq.br/2640273280189482
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/olavo_bilac_JOAO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/olavo_bilac_JOAO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6418314485150943
http://lattes.cnpq.br/5726686541449490
http://lattes.cnpq.br/5726686541449490
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/berkeley_em_bellagio_SARITA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4302209121626431
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_maestro_kreisler_SIMONE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_maestro_kreisler_SIMONE.pdf
http://lattes.cnpq.br/7269202117239698
http://lattes.cnpq.br/7559773679777718
http://lattes.cnpq.br/7559773679777718
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_musica_nos_contos_JULIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_musica_nos_contos_JULIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8890467090514397
http://lattes.cnpq.br/8890467090514397
http://lattes.cnpq.br/2996791931732673
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_pequeno_esboco_MANUELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_pequeno_esboco_MANUELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9529664924858036
http://lattes.cnpq.br/8648383577507579
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_gramatizacao_da_lingua_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_gramatizacao_da_lingua_ANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9706476458043027
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_tratamento_dos_processos_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_tratamento_dos_processos_ANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3416265080264249
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sinais_de_gramaticalizacao_CLESIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sinais_de_gramaticalizacao_CLESIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3222172221391906
http://lattes.cnpq.br/3222172221391906


Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos 

38 Cadernos do CNLF, vol. XX, nº 01 – Programação. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2016 

Dia 31-simp.11-c) O tratamento da topicalização em gramáticas con-

temporâneas da língua portuguesa – Gabriel do Nascimento Santana 

e Ana Maria Costa de Araújo Lima 

Dia 31-simp.11-d) "Tudo é a gente que faz": implementação da for-

ma inovadora e redes sociais – Eliane Aparecida Goulart Mendes e 

Maria do Carmo Viegas 

Dia 31-simp.11-e) Uma análise sociolinguística da colocação prono-

minal: prescrição X descrição – Juliana Machado Ribeiro e Graziela 

Borguignon Mota 

 

SALA 10 – Simpósio 13 do dia 31 de agosto – “O latim e as línguas 

românicas”, sob a presidência de Álvaro Alfredo Bragança Júnior, 

que falará sobre "O latim nos provérbios medievais – uma análise 

histórico-paremiológica", em parceria com José Mario Botelho, que 

falará sobre "Aspectos históricos e gramaticais de formação das lín-

guas românicas remanescentes na língua portuguesa". 

Dia 31-simp.13-c) Funções do significante e significado em transfe-

rências linguísticas do grego para o latim – Zilda Andrade Lourenço 

dos Santos 

Dia 31-simp.13-d) Do latim ao português arcaico: questões de heran-

ça e de mudança com as formações x-ariu, x-ário e x-eiro – Natival 

Almeida Simões Neto 

Dia 31-simp.13-e) O valor semântico das preposições latinas e sua 

sobrevivência em português – Márcio Luiz Moitinha Ribeiro 

 

TERCEIRA SESSÃO DE PALESTRAS:  

das 18h00 às 20h00 do dia 31 de agosto, 

sob a presidência de Eliana da Cunha Lopes. 

Palestra 5: María Teresa Arraras (Argentina) – La necesidad del 

tratamiento de la nominalización como escollo problemático para fa-

cilitar la comprensión lectora. presupuestos teóricos y funciones de 

la nominalización. estrategias didácticas 

Palestra 6: Rita de Cássia Gemino da Silva – Pressupostos teóricos 

da estrutura saussuriana no discurso psicanalítico. 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_tratamento_da_topicalizacao_GABRIEL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_tratamento_da_topicalizacao_GABRIEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/6508823371221886
http://lattes.cnpq.br/9706476458043027
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tudo_e_a_gente_que_faz_ELIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tudo_e_a_gente_que_faz_ELIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6606825034522072
http://lattes.cnpq.br/7036595729717765
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_analise_sociolinguistica_JULIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_analise_sociolinguistica_JULIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7609159008241930
http://lattes.cnpq.br/4506620822077997
http://lattes.cnpq.br/4506620822077997
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_latim_e_as_linguas_romanicas_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_latim_e_as_linguas_romanicas_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4860346626134975
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_latim_nos_proverbios_ALVARO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_latim_nos_proverbios_ALVARO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aspectos_historicos_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aspectos_historicos_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/funcoes_do_significante_ZILDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/funcoes_do_significante_ZILDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0442981724398593
http://lattes.cnpq.br/0442981724398593
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/do_latim_ao_portugues_NATIVAL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/do_latim_ao_portugues_NATIVAL.pdf
http://lattes.cnpq.br/2978224861970814
http://lattes.cnpq.br/2978224861970814
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_valor_semantico_MARCIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_valor_semantico_MARCIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/0959356336664933
http://lattes.cnpq.br/4195508190591537
mailto:%20terearraras@hotmail.com.ar
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/la_necessodad_del_tratamiento_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/la_necessodad_del_tratamiento_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/la_necessodad_del_tratamiento_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/la_necessodad_del_tratamiento_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4870890652047428
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pressupostos_teoricos_RITA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pressupostos_teoricos_RITA.pdf
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QUINTA-FEIRA, 01 DE SETEMBRO DE 2016 

 

QUARTA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS:  

das 08h00 às 10h00 do dia 01 de setembro 

SALA 1 – Mesa-redonda 1 do dia 01 de setembro, sobre “Línguas 

para fins específicos (LINFE)”, sob a presidência de Agatha Nasci-

mento dos Santos Dias 

4ª M-R1-b) Do inglês instrumental ao ESP: um percurso de prática 

de ensino de línguas possível na rede federal – Elza Maria Duarte 

Alvarenga de Mello Ribeiro 

4ª M-R1-c) Ensino de inglês para fins específicos: problematizando a 

formação docente – Luane da Costa Pinto Lins Fragoso 

4ª M-R1-d) Percursos de investigação em inglês para fins específicos 

– William Eduardo da Silva 

 

SALA 2 – Mesa-redonda 2 do dia 01 de setembro, sobre “Ideias de 

Roland Barthes em debate”, sob a presidência de Regina Céli Alves 

da Silva, que falará sobre O "remanejamento dos saberes" na semio-

logia barthesiana. 

4ª M-R2-b) A perspectiva imagética de Roland Barthes na análise do 

feminino em livros escolares (1900 A 1930) – Samara Elisana Nicare-

ta (UFSC) 

4ª M-R2-c) O mito barthesiano na atualidade: a participação em 

ambientes digitais – Lílian Aparecida Arão 

4ª M-R2-d) Roland Barthes – sobre a narrativa da história – Ricardo 

Hiroyuki Shibata. 

 

SALA 3 – Grupo 12 de comunicações do dia 01 de setembro, sob a 

coordenação de Clesiane Bindaco Benevenuti, que falará sobre 

“Discurso e produção de sentido à luz do funcionalismo linguístico". 

Dia 01-gr.com.12-b) O ver e o ser professor de língua portuguesa no 

ensino médio: relatos de estagiários e docentes – Carla de Quadros, 

Sineia Maia Teles Silveira e Deije Machado de Moura 

http://lattes.cnpq.br/6971627989479712
http://lattes.cnpq.br/6971627989479712
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/do_ingles_instrumental_ELZA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/do_ingles_instrumental_ELZA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5954258170279475
http://lattes.cnpq.br/5954258170279475
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_ingles_para_LUANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_ingles_para_LUANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5894906539550763
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/percursos_de_investigacao_WILLIAM.pdf
http://lattes.cnpq.br/0268608915045097
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_ideias_de_roland_REGINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_ideias_de_roland_REGINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1656712696606144
http://lattes.cnpq.br/1656712696606144
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_remanejamento_do_REGINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_remanejamento_do_REGINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_perspectiva_imagetica_de_SAMARA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_perspectiva_imagetica_de_SAMARA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_mito_barthesiano_LILIAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_mito_barthesiano_LILIAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/3976006976620049
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/roland_barthes_sobre_RICARDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6677502878415392
http://lattes.cnpq.br/6677502878415392
http://lattes.cnpq.br/3222172221391906
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/discurso_e_producao_CLESIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ver_e_o_ser_professor_CARLA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ver_e_o_ser_professor_CARLA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7295193035884969
http://lattes.cnpq.br/4638618256114119
http://lattes.cnpq.br/3393725724720130
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Dia 01-gr.com.12-c) VOcê não imagina do que uma duloren é ca-

paz”: um estudo de caso – Larissa Rodrigues Natalino (UNILESTE), 

Sônia Maia Teles Xavier e Rodrigo Cristiano Alves 

Dia 01-gr.com.12-d) Práticas de oralidade: uma proposta de inter-

venção com os gêneros notícia de rádio e poema – Maria de Fátima 

de Mello 

 

TERCEIRA SESSÃO DE CONFERÊNCIAS  

(das 10h00 às 12h00 do dia 01 de setembro),  

sob a presidência de Anne Caroline de Morais Santos 

5ª Conferência, na quinta-feira, dia 01 de setembro: de Marcelo Mo-

raes Caetano – "Saussure: formalismo e funcionalismo em harmo-

nia". 

6ª Conferência, na quinta-feira, dia 01 de setembro: de Dante Eusta-

chio Lucchesi Ramacciotti – "A questão da mudança e a superação 

da visão saussuriana de língua como um sistema encerrado em sua 

lógica interna" 

 

ALMOÇO: das 12h00 às 13h30 

 

SEGUNDA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES:  

das 13h30 às 15h30 do dia 01 de setembro 

SALA 1 – Grupo 01 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre o 

tema “Lexicologia, lexicografia e terminologia”, sob a coordenação 

de Ricardo Tupiniquim Ramos, que falará sobre "Estudos onomásti-

cos no Brasil". 

Dia 01-gr.com.01-b) A toponímia como instrumento de construção 

da interdisciplinaridade na educação básica – Gleyce Ramos Bastos e 

Ricardo Tupiniquim Ramos 

Dia 01-gr.com.01-c) Considerações em torno do conceito de latinismo 

– Vito Cesar de Oliveira Manzolillo 

Dia 01-gr.com.01-d) A lexicografia sob a ótica dos alunos do ensino 

fundamental – Glauciane da Conceição dos Santos Faria 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/voce_nao_imagina_o_SONIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/voce_nao_imagina_o_SONIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5699214443461417
http://lattes.cnpq.br/3487301896968914
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/praticas_de_oralidade_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/praticas_de_oralidade_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7882774726573500
http://lattes.cnpq.br/7882774726573500
http://lattes.cnpq.br/9090359001764074
http://lattes.cnpq.br/3481521669605440
http://lattes.cnpq.br/3481521669605440
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aussure_formalismo_MARCELO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aussure_formalismo_MARCELO.pdf
http://lattes.cnpq.br/7530569358334953
http://lattes.cnpq.br/7530569358334953
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_questao_da_mudanca_DANTE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_questao_da_mudanca_DANTE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_questao_da_mudanca_DANTE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4164071826709090
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudos_onomasticos_RICARDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudos_onomasticos_RICARDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_toponimia_como_instrumento_GLEYCE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_toponimia_como_instrumento_GLEYCE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4577849427606090
http://lattes.cnpq.br/4164071826709090
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/consideracoes_em_torno_VITO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6070790194211436
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_lexicografia_sob_a_GLAUCIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_lexicografia_sob_a_GLAUCIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/4371934536115538
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Dia 01-gr.com.01-e) Dialogismo bakhtiniano e suas interfaces com a 

sociopragmática – Bruno Gomes Pereira 

Dia 01-gr.com.01-f) Aspectos históricos e socioculturais nas constru-

ções x-eir– do português arcaico – Natival Almeida Simões Neto 

Dia 01-gr.com.01-g) Glossário de expressões idiomáticas: um materi-

al didático para o ensino lexical – Dhienes Charla Ferreira, Eliana 

Crispim França Luquetti e Jackeline Barcelos Corrêa 

 

SALA 2 – Grupo 02 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre o 

tema “Línguas estrangeiras modernas”, sob a coordenação de Ale-

xandra Gomes dos Santos, que falará sobre “A variação da língua 

espanhola e o ensino da língua no brasil”. 

Dia 01-gr.com.02-b) Mentoria pedagógica: a colaboração e a forma-

ção continuada de professores de línguas estrangeiras – Yuri Andrei 

Batista Santos e Elaine Cristina Medeiros Frossard. 

Dia 01-gr.com.02-c) Produção de recursos didáticos digitais para o 

ensino de E/LE – Cristina do Sacramento Cardôso de Freitas. 

Dia 01-gr.com.02-d) O lugar do texto literário na formação do pro-

fessor de francês: um estudo de dois currículos universitários brasi-

leiros – Larissa de Souza Arruda. 

Dia 01-gr.com.02-e) Usando as TICs para aquisição da língua espa-

nhola – Rodolfo Bocardo Palis. 

Dia 01-gr.com.02-f) O ensino de língua inglesa na perspectiva inter-

disciplinar: abrindo caminhos para cidadania – Sonia Maria da Fon-

seca Souza, Eliana Crispim França Luquetti e Vyvian França Souza 

Gomes Muniz 

Dia 01-gr.com.02-g) O papel da informática na aquisição da lingua-

gem utilizada pelas ciências exatas – Alan Teixeira Crisóstomo e 

Kamila Teixeira Crisóstomo 

 

SALA 3 – Grupo 03 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre o 

tema “Línguas indígenas”, sob a coordenação de Nara Maria Fiel de 

Quevedo Sgarbi, que falará sobre “Educação escolar indígena: 

opressão e resistência". 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dialogismo_bakhtiniano_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dialogismo_bakhtiniano_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aspectos_historicos_e_NATIVAL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aspectos_historicos_e_NATIVAL.pdf
http://lattes.cnpq.br/2978224861970814
http://lattes.cnpq.br/6758463743009433
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/0190181033796930
http://lattes.cnpq.br/7519308000689990
http://lattes.cnpq.br/7519308000689990
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_da_lingua_ALEXANDRA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_da_lingua_ALEXANDRA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/mentoria_pedagocica_YURI.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/mentoria_pedagocica_YURI.pdf
http://lattes.cnpq.br/2333609813953191
http://lattes.cnpq.br/2333609813953191
http://lattes.cnpq.br/1044208452577915
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/producao_de_recursos_CRISTINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/producao_de_recursos_CRISTINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8521229185628265
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_lugar_do_texto_literario_LARISSA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_lugar_do_texto_literario_LARISSA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_lugar_do_texto_literario_LARISSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2806999113601399
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/usando_as_tics_RODOLFO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/usando_as_tics_RODOLFO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4881934426565735
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_lingua_SONIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_lingua_SONIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9284974308492375
http://lattes.cnpq.br/9284974308492375
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/8971774623947428
http://lattes.cnpq.br/8971774623947428
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_papel_da_informatica_ALAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_papel_da_informatica_ALAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/1774950510043798
http://lattes.cnpq.br/5992807204153481
http://lattes.cnpq.br/7609608353028524
http://lattes.cnpq.br/7609608353028524
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/educacao_escolar_NARA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/educacao_escolar_NARA.pdf
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Dia 01-gr.com.03-b) Atitudes linguísticas ricbactsas e portuguesas – 

Mileide Terres de Oliveira 

Dia 01-gr.com.03-c) O resgate da cultura indígena através do ensino 

das línguas indígenas makuxi, wapixana e taurepang, na comunida-

de do Araçá, na Terra Indígena do Araçá, em Roraima – José Ânge-

lo Almeida Ferreira (UERR) e Alessandra de Souza Santos 

Dia 01-gr.com.03-d) Estudo dos topônimos de origem indígena no li-

vro didático de geografia – Verônica Ramalho Nunes e Karylleila 

dos Santos Andrade 

 

SALA 4 – Grupo 04 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre o 

tema “Morfologia e sintaxe”, sob a coordenação de Lorenzo Teixeira 

Vitral, que falará sobre “O problema das orações sem sujeito: da vi-

são tradicional à visão gerativista” 

Dia 01-gr.com.04-b) Estruturas de tópico-comentário em Cartas de 

Leitor – Carolina da Silva Alves, Mônica Tavares Orsini e Carolina 

de Fátima Gil da Silva. 

Dia 01-gr.com.04-c) Análise do ensino de verbos em Amargosa-BA – 

Manuela Solange Santos de Jesus e Fernanda Maria A. dos Santos  

Dia 01-gr.com.04-d) O apagamento/preenchimento do objeto direto e 

indireto na escrita – Patricia Affonso de Oliveira. 

Dia 01-gr.com.04-e) Estruturas de tópico: comentário em textos opi-

nativos de temática esportiva – Simone Márcia da Silva e Mônica 

Tavares Orsini 

Dia 01-gr.com.04-f) Deslocamento, substituição e apagamento: por 

uma práxis sintagmática na escola básica – Felipe de Andrade Cons-

tancio e André Nemi Conforte 

 

SALA 5 – Grupo 05 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre o 

tema “Política linguística e ensino de língua”, sob a coordenação de 

Zinda Maria Carvalho de Vasconcellos, que falará sobre “O estatuto 

da palavra como unidade privilegiada no trabalho de alfabetização: 

uma reflexão”. 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/atitudes_linguisticas_MILEIDE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2149283588948427
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_resgate_da_cultura_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_resgate_da_cultura_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_resgate_da_cultura_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/8567660475205292
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_dos_toponimos_VERONICA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_dos_toponimos_VERONICA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5181055305049420
http://lattes.cnpq.br/8224727509470953
http://lattes.cnpq.br/8224727509470953
http://lattes.cnpq.br/5118935461413737
http://lattes.cnpq.br/5118935461413737
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_problema_das_oracoes_LORENZO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_problema_das_oracoes_LORENZO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estruturas_de_topico_CAROLINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estruturas_de_topico_CAROLINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3482537766628687
http://lattes.cnpq.br/4527709563919315
http://lattes.cnpq.br/0514114537045385
http://lattes.cnpq.br/0514114537045385
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_do_ensino_de_verbos_MANUELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_do_ensino_de_verbos_MANUELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1380273328731646
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_apagamento_preenchimento_PATRICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_apagamento_preenchimento_PATRICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8000177537575700
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estruturas_de_topico_SIMONE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estruturas_de_topico_SIMONE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2457212081864411
http://lattes.cnpq.br/4527709563919315
http://lattes.cnpq.br/4527709563919315
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/deslocamente_substituicao_FELIPE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/deslocamente_substituicao_FELIPE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5740787513175710
http://lattes.cnpq.br/5740787513175710
http://lattes.cnpq.br/6385720491591190
http://lattes.cnpq.br/8293604439540126
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_estatuto_da_palavra_ZINDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_estatuto_da_palavra_ZINDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_estatuto_da_palavra_ZINDA.pdf
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Dia 01-gr.com.05-b) Ensino de literatura e o uso do livro didático – 

Mary Stela Surdi. 

Dia 01-gr.com.05-c) Letramento visual crítico: as imagens e as cons-

truções de sentido nas aulas de línguas – João Paulo Xavier. 

Dia 01-gr.com.05-d) O dicionário escolar de língua portuguesa e a 

prática docente no ensino das expressões idiomáticas – Dhienes 

Charla Ferreira, Eliana Crispim França Luquetti, Priscila de Andrade 

Barroso Peixoto e Liz Daiana Tito Azeredo da Silva 

Dia 01-gr.com.05-e) Gêneros textuais/discursivos e ensino: uma aná-

lise de atividades com gêneros orais em coleções didáticas do ensino 

fundamental II – Gilvan Mateus Soares 

Dia 01-gr.com.05-f) Construção e preservação da memória no falar 

de Itaguara – Juraci da Silva Carmo e Clézio Roberto Gonçalves 

 

SALA 6 – Grupo 06 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre o 

tema “Semântica”, sob a coordenação de Cristiane Fernandes Mo-

reira, que falará sobre “Os estudos da linguística cognitiva: perspec-

tivas”. 

Dia 01-gr.com.06-b) Sentidos da negação em enunciados de peças 

publicitárias de uma campanha – Micheline Moraes e Neiva Maria 

Tebaldi Gomes 

Dia 01-gr.com.06-c) Verbos de comunicação ou construções de co-

municação? Uma análise através da noção de valência verbal – Mar-

cella Monteiro Lemos Couto e Mário Alberto Perini 

Dia 01-gr.com.06-d) Os sentidos argumentativos e ideológicos das 

palavras em notícias políticas – Girlene Lobo dos Santos e Carla Lu-

zia Carneiro Borges 

Dia 01-gr.com.06-e) As interjeições plusquam e as construções de de-

sejo com o mais-que-perfeito – Paulo Gonçalves Cerqueira e Maria 

Lucia Leitão de Almeida 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_literatura_MARY.pdf
http://lattes.cnpq.br/8519933299625069
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/letramento_visual_critico_JOAO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/letramento_visual_critico_JOAO.pdf
http://lattes.cnpq.br/7506244026150051
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_dicionario_escolar_DHIENES.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_dicionario_escolar_DHIENES.pdf
http://lattes.cnpq.br/6758463743009433
http://lattes.cnpq.br/6758463743009433
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/5537745740815456
http://lattes.cnpq.br/5537745740815456
http://lattes.cnpq.br/0317807297831730
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/generos_textuais_GILVAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/generos_textuais_GILVAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/generos_textuais_GILVAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/6478221392862536
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/construcao_e_preservacao_JURACI.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/construcao_e_preservacao_JURACI.pdf
http://lattes.cnpq.br/0900687319942835
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/9203404082524634
http://lattes.cnpq.br/9203404082524634
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_estudos_da_lingusistica_CRISTIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_estudos_da_lingusistica_CRISTIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sentidos_da_negacao_MICHELINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sentidos_da_negacao_MICHELINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1901230863697896
http://lattes.cnpq.br/0481910642659591
http://lattes.cnpq.br/0481910642659591
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/verbos_de_comunicacao_MARCELLA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/verbos_de_comunicacao_MARCELLA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4606121769464448
http://lattes.cnpq.br/4606121769464448
http://lattes.cnpq.br/0127519070588616
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_sentidos_argumentativos_e_GIRLENE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_sentidos_argumentativos_e_GIRLENE.pdf
http://lattes.cnpq.br/7187164948126301
http://lattes.cnpq.br/5010628942117284
http://lattes.cnpq.br/5010628942117284
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_interjeicoes_plusquam_PAULO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_interjeicoes_plusquam_PAULO.pdf
http://lattes.cnpq.br/0370701113481262
http://lattes.cnpq.br/1781185619491601
http://lattes.cnpq.br/1781185619491601
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SALA 7 – Grupo 07 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre o 

tema “Teoria da literatura”, sob a coordenação de Camillo Baptista 

Oliveira Cavalcanti, que falará sobre “Dilemas da crítica literária no 

brasil” 

Dia 01-gr.com.07-b) Romances invisíveis – Thiago Martins Caldas 

Prado 

Dia 01-gr.com.07-c) A voz do útero: questões de gênero e sexualidade 

na poesia de Angélica Freitas – Jucilene Braga Alves Mauricio No-

gueira 

Dia 01-gr.com.07-d) A (re)construção da identidade do sujeito em 

trânsito – Ana Cristina dos Santos e Viviane de Medeiros Macedo 

Dia 01-gr.com.07-e) a linguagem incriada das ribeirinhas do norte: 

uma diálogo entre Guimarães Rosa e Eliane Brum – Antero da Silva 

Bragança Gomes e Renato Cordeiro Gomes 

 

SALA 8 – Grupo 08 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre o 

tema “Teoria e análise do discurso”, sob a coordenação de Elisson 

Ferreira Morato, que falará sobre “A editoração como discurso: da 

enunciação ao livro”. 

Dia 01-gr.com.08-b) Influencia das crenças na linguagem escrita de 

professores guarani/caiouá do MS. – Márcia Gomes da Silva Martins. 

Dia 01-gr.com.08-c) Embates discursivos no Congresso Nacional a 

respeito da implementação (ou não) do novo conceito de família: um 

olhar midiático – Fernanda Pinheiro de Souza e Silva e Karl Hefken 

Heinz. 

Dia 01-gr.com.08-d) Análise semântica do roteiro de telenovela – Si-

mone Dorneles Severo e Dinorá Moraes de Fraga 

Dia 01-gr.com.08-e) A construção subjetiva promovida pela revista 

Capricho em 2013 sob um olhar bakhtiniano – Olivaldo da Silva 

Marques Ferreira 

Dia 01-gr.com.08-f) O movimento argumentativo de evidência legal e 

a coconstrução do acordo em uma audiência de conciliação no 

PROCON – Mônika Miranda de Oliveira e Amitza Torres Vieira 

http://lattes.cnpq.br/8242836236924588
http://lattes.cnpq.br/8242836236924588
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dilemas_da_critica_CAMILLO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dilemas_da_critica_CAMILLO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/romances_invisiveis_THIAGO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6689195465522389
http://lattes.cnpq.br/6689195465522389
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_voz_do_utero_JUCILENE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_voz_do_utero_JUCILENE.pdf
http://lattes.cnpq.br/9471898495629434
http://lattes.cnpq.br/9471898495629434
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_reconstrucao_da_identidade_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_reconstrucao_da_identidade_ANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3130175982320703
http://lattes.cnpq.br/5844084019992830
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_linguagem_incriada_ANTERO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_linguagem_incriada_ANTERO.pdf
http://lattes.cnpq.br/1006669036928088
http://lattes.cnpq.br/1006669036928088
http://lattes.cnpq.br/8559823934799065
http://lattes.cnpq.br/8928514785706291
http://lattes.cnpq.br/8928514785706291
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_editoracao_como_ELISSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_editoracao_como_ELISSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/influencia_das_crencas_MARCIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/influencia_das_crencas_MARCIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2526189702616713
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/embates_discursivos_no_FERNANDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/embates_discursivos_no_FERNANDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/embates_discursivos_no_FERNANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0781199661951368
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_semantica_SIMONE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3926272848890628
http://lattes.cnpq.br/3926272848890628
http://lattes.cnpq.br/2667993955051940
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_construcao_subjetiva_OLIVALDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_construcao_subjetiva_OLIVALDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/2218891667646394
http://lattes.cnpq.br/2218891667646394
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_movimento_argumentativo_MONIKA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_movimento_argumentativo_MONIKA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_movimento_argumentativo_MONIKA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7102516146558290
http://lattes.cnpq.br/1496238532596726
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Dia 01-gr.com.08-g) Discurso, transporte público e interação nas re-

des sociais – Marco Aurélio Silva Souza e Maria das Graças Dias Pe-

reira 

 

SALA 9 – Grupo 09 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre o 

tema “Análise e crítica literária”, sob a coordenação de Tatiana Al-

ves Soares Caldas, que falará sobre “De interditos e camuflagens: 

uma leitura de Tigrela". 

Dia 01-gr.com.09-b) – As relações afetivas mediadas pelo monstro do 

ciúme no universo ficcional de Dom Casmurro e São Bernardo – Pa-

trícia Peres Ferreira Nicolini, Analice de Oliveira Martins e Clesiane 

Bindaco Benevenuti 

Dia 01-gr.com.09-c) O gauche em dois tempos – Sarita Costa Erthal 

Dia 01-gr.com.09-d) O discurso do poder na obra de Ruth Rocha – 

Jackeline Barcelos Corrêa, Liz Daiana Tito Azeredo da Silva, Dhie-

nes Charla Ferreira e Marcela Vieira Coimbra 

Dia 01-gr.com.09-e) A literatura como fonte de liberdade – Maria de 

Fátima de Mello 

Dia 01-gr.com.09-f) A dependência do olhar do outro em V. S. Nai-

paul – Vinicius Schröder Senna e João Cezar de Castro Rocha 

 

SALA 10 – Grupo 10 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre 

o tema “Lexicologia, lexicografia e terminologia”, sob a coordenação 

de Anderson Salvaterra Magalhães, que falará sobre “Lexicografia e 

pejoração no português brasileiro: notas dialógicas a partir de refe-

rências saussurianas” 

Dia 01-gr.com.10-b) Lexemática aplicada: uma análise das estrutu-

ras paradigmáticas secundárias em textos do gênero poesia no E.F. 

II – Manoel Felipe Santiago Filho (UERJ) e Maria Teresa Tedesco 

Vilardo Abreu 

Dia 01-gr.com.10-c) Estudo dos zootopônimos mineiros – Cassiane 

Josefina de Freitas e Maria Cândida Trindade Costa de Seabra 

Dia 01-gr.com.10-d) A abordagem interacionista da metáfora: um 

estudo semântico-lexical – Noelma Oliveira Barbosa 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/discurso_transporte_MARCO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/discurso_transporte_MARCO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3882207934915814
http://lattes.cnpq.br/0979811416400008
http://lattes.cnpq.br/0979811416400008
http://lattes.cnpq.br/5221349137787276
http://lattes.cnpq.br/5221349137787276
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_interditos_e_camuflagens_TATIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_interditos_e_camuflagens_TATIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_relacoes_afetivas_PATRICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_relacoes_afetivas_PATRICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0882530103936310
http://lattes.cnpq.br/0882530103936310
http://lattes.cnpq.br/8966420075110672
http://lattes.cnpq.br/3222172221391906
http://lattes.cnpq.br/3222172221391906
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_gauche_em_SARITA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4302209121626431
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_discurso_do_poder_JACKELINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/0190181033796930
http://lattes.cnpq.br/0317807297831730
http://lattes.cnpq.br/6758463743009433
http://lattes.cnpq.br/6758463743009433
http://lattes.cnpq.br/5859473506357603
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_literatura_como_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7882774726573500
http://lattes.cnpq.br/7882774726573500
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_dependencia_do_VINICIUS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_dependencia_do_VINICIUS.pdf
http://lattes.cnpq.br/0428159747058149
http://lattes.cnpq.br/2996791931732673
http://lattes.cnpq.br/7806510956818017
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexicogr%C3%A1fica_e_pejoracao_ANDERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexicogr%C3%A1fica_e_pejoracao_ANDERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexicogr%C3%A1fica_e_pejoracao_ANDERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexematica_aplicada_MANOEL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexematica_aplicada_MANOEL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexematica_aplicada_MANOEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/0395940520777127
http://lattes.cnpq.br/0395940520777127
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_dos_zootoponimos_CASSIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/9427485857645653
http://lattes.cnpq.br/9427485857645653
http://lattes.cnpq.br/0209259220684913
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_abordagem_interacionista_NOELMA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_abordagem_interacionista_NOELMA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5334790503346123
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Dia 01-gr.com.10-e) As conceptualizações humanas: a concepção do 

termo "morte" na religião espírita e protestante – Bruno de Jesus 

Espirito Santo e Aurelina Ariadne Domingues Almeida 

Dia 01-gr.com.10-f) Toponímia dos primeiros municípios tocantinen-

ses – Ana Lourdes Cardoso Dias 

 

SALA 11 – Grupo 11 de comunicações do dia 01 de setembro, sobre 

o tema “Uso, variação e mudança linguística”, sob a coordenação de 

Franciane Rocha, que falará sobre “A expressão do futuro por falan-

tes cultos no semiárido baiano”. 

Dia 01-gr.com.11-a) O bafon da linguagem gay: as implicações do di-

aleto homossexual na sociedade – Antônio José da Silva (UFAM). 

Dia 01-gr.com.11-b) Variação lexical em seis municípios da mesorre-

gião sudeste paraense – Edson de Freitas Gomes e Abdelhak Razky 

Dia 01-gr.com.11-c) Variação pronominal na escrita acadêmica – 

Thais da Conceição Santos Alves e Marli Hermenegilda Pereira. 

Dia 01-gr.com.11-d) Variação lexical do português falado no Amapá 

– Romario Duarte Sanches e Abdelhak Razky 

Dia 01-gr.com.11-e) Uso, variação e mudança: um estudo das cons-

truções com os verbos dar e bater na língua portuguesa – Silmara 

Eliza de Paula Silva e Sueli Maria Coelho 

Dia 01-gr.com.11-f) A entoação em falantes de Santa Teresa – ES – 

Priscilla Gevigi de Andrade Majoni 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_conceptualizacoes_humanas_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_conceptualizacoes_humanas_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3437907018329240
http://lattes.cnpq.br/3437907018329240
http://lattes.cnpq.br/3595025364584601
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/toponimia_dos_primeirso_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/toponimia_dos_primeirso_ANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0668489410854379
http://lattes.cnpq.br/9829243092163622
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_expressao_do_futuro_FRANCIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_expressao_do_futuro_FRANCIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_bafon_da_linguagem_ANTONIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_bafon_da_linguagem_ANTONIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/variacao_lexical_em_seis_EDSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/variacao_lexical_em_seis_EDSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/5130130582179483
http://lattes.cnpq.br/8153913927369006
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/variacao_pronominal_THAIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/7830446316102229
http://lattes.cnpq.br/5872540373589107
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/variacao_lexical_do_ROMARIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/1643553805315252
http://lattes.cnpq.br/8153913927369006
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uso_variacao_e_mudanca_SILMARA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uso_variacao_e_mudanca_SILMARA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1243694647265658
http://lattes.cnpq.br/1243694647265658
http://lattes.cnpq.br/5669784115573629
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_entoacao_no_interior_PRISCILLA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1387521013493847
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TERCEIRA SESSÃO DE SIMPÓSIOS:  

das 16h00 às 18h00 do dia 01 de setembro 

 

SALA 1 – Simpósio 22 do dia 01 de setembro – “Texto: aspectos 

constitutivos e sociointeracionais”, sob a presidência de Edina Regi-

na Pugas Panichi, que falará sobre "A epistolografia e a construção 

da memória". 

Dia 01-simp.22-b) Discurso jocoso em músicas que incitam a violên-

cia contra a mulher: materialidade linguística – Claudete Carvalho 

Canezin e Edina Regina Pugas Panichi 

Dia 01-simp.22-c) Construções metadiscursivas constituintes do pro-

cesso de referenciação em narrativas afiliadas ao lendário amazônico 

– Heliud Luis Maia Moura. 

Dia 01-simp.22-d) Gênero conto de terror sob a perspectiva do socio-

interacionismo discursivo – José Ricardo Carvalho da Silva 

Dia 01-simp.22-e) O beijo no asfalto, de Nelson Rodrigues: da crôni-

ca ao drama – José Francisco Quaresma Soares da Silva e Edina Re-

gina Pugas Panichi 

Dia 01-simp.22-f) A poética de Ferreira Gullar: uma visão crítico-

genética – Cláudia Gomes de Albuquerque Hauly e Edina Regina 

Pugas Panichi 

 

SALA 2 – Simpósio 14 do dia 01 de setembro – “Léxico, história e 

memória: arquivos culturais e edições”, sob a presidência de Norma 

Suely da Silva Pereira, que falará sobre "A memória da Bahia Colo-

nial revelada por aspectos das representações culturais nos rituais 

funerários", em parceria com Eliana Correia Brandão Gonçalves. 

Dia 01-simp.14-b) A grafia na edição de 1952 de Dona Guidinha do 

Poço: o que mudou – Vicente de Paula da Silva Martins 

Dia 01-simp.14-c) Actas do Concelho de Tuy. algunhas reflexions – 

Manuel Torres Fernandez e Gonzalo Fernandez Suarez 

Dia 01-simp.14-d) Traços da cidade do Salvador em manuscritos 

quinhentistas – Maria das Graças Telles Sobral 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/texto_aspectos_PAULO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/texto_aspectos_PAULO.pdf
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_epistolografia_e_a_EDINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_epistolografia_e_a_EDINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/discurso_jocoso_em_CLAUDETE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/discurso_jocoso_em_CLAUDETE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1825881479030723
http://lattes.cnpq.br/1825881479030723
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/construcoes_metadiscursivas_HELIUD.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/construcoes_metadiscursivas_HELIUD.pdf
http://lattes.cnpq.br/3533256621718952
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/genero_conto_de_terror_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/genero_conto_de_terror_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/0921730159084630
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_beijo_no_asfalto_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_beijo_no_asfalto_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2675849235695184
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_poetica_de_ferreira_CLAUDIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_poetica_de_ferreira_CLAUDIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4017488170267146
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexico_historia_e_memoria_ELIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/lexico_historia_e_memoria_ELIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_memoria_da_bahia_NORMA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_memoria_da_bahia_NORMA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_memoria_da_bahia_NORMA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2864195573613178
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_grafia_na_edicao_VICENTE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_grafia_na_edicao_VICENTE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2417287344037538
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/actas_do_concelho_MANUEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/6982103732350638
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tracos_da_cidade_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tracos_da_cidade_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1596448384576862
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Dia 01-simp.14-e) Da biblioteca à maridoteca: análise das formações 

x-teca numa perspectiva de continuum – Camila Nunes de Melo e 

Carlos Alexandre Victorio Gonçalves 

 

SALA 3 – Simpósio 04 do dia 01 de setembro – “Discurso, ensino de 

línguas e tecnologias”, sob a presidência de Márcio Luiz Corrêa Vi-

laça, que falará sobre "Gêneros digitais em livros didáticos de língua 

inglesa", em parceria com Elaine Vasquez Ferreira de Araujo, que 

falará sobre "Competência tecnológica na EaD: uma análise dos co-

nhecimentos e habilidades necessárias ao tutor" 

Dia 01-simp.04-c) Jogos digitais ou no digital: os objetos educacio-

nais entre a inovação e a remidiação – Gilvan Mateus Soares 

Dia 01-simp.04-d) A importância dos microcontos para o ensino – 

Damiana Maria de Carvalho 

Dia 01-simp.04-e) Um curso de formação continuada no Facebook: 

perspectiva dos professores-participantes – Solimar Patriota Silva 

Dia 01-simp.04-f) O blog como ferramenta do letramento digital – 

Erika Almeida Silva de Oliveira, Daniele Ribeiro Fortuna e Márcio 

Luiz Corrêa Vilaça 

Dia 30-simp.4-g) Tensões na atividade de trabalho de professores de 

inglês em escolas públicas e cursos livres de idiomas – Dilermando 

Moraes Costa, Jurema Rosa Lopes e Idemburgo Pereira Frazão Fé-

lix 

 

SALA 4 – Simpósio 16 do dia 01 de setembro – “Literatura e outras 

artes: diálogo entre as linguagens”, sob a presidência de Egle Pereira 

da Silva 

Dia 01-simp.16-a) Poemas ilustrados nas páginas da revista careta – 

Armando Ferreira Gens Filho 

Dia 01-simp.16-b) O papel de subordinado do Conselheiro Polônio 

da peça Hamlet, em três adaptações para os quadrinhos – Thiago 

Martins Caldas Prado. 

Dia 01-simp.16-c) As relações literário-comerciais de Machado de 

Assis e sua contribuição para a formação do campo literário no Bra-

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/da_biblioteca_a_maridoteca_CAMILA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/da_biblioteca_a_maridoteca_CAMILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2856627764717910
http://lattes.cnpq.br/4603841659392622
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/discurso_ensino_MARCIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/discurso_ensino_MARCIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/8277768121091487
http://lattes.cnpq.br/8277768121091487
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/generos_digitais_em_MARCIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/generos_digitais_em_MARCIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/7103791444399526
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/competencia_tecnologica_ELAINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/competencia_tecnologica_ELAINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/jogos_digitais_ou_no_GILVAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/jogos_digitais_ou_no_GILVAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/6478221392862536
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_importancia_dos_microcontos_DAMIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2818687906141591
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_curso_de_formacao_SOLIMAR.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_curso_de_formacao_SOLIMAR.pdf
http://lattes.cnpq.br/7049276816700559
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_blog_como_ferramenta_ERIKA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5814647282452716
http://lattes.cnpq.br/6878135619418108
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tensoes_na_atividade_DILERMANDO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/tensoes_na_atividade_DILERMANDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/0774110407482441
http://lattes.cnpq.br/0774110407482441
http://lattes.cnpq.br/835614799617158
http://lattes.cnpq.br/5108554221161744
http://lattes.cnpq.br/5108554221161744
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_outras_EGLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/literatura_e_outras_EGLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2640273280189482
http://lattes.cnpq.br/2640273280189482
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/poemas_ilustrados_ARMANDO.pdf
http://lattes.cnpq.br/5726686541449490
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_papel_de_subordinado_THIAGO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_papel_de_subordinado_THIAGO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6689195465522389
http://lattes.cnpq.br/6689195465522389
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_relacoes_literario_comerciais_THAMIRES.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_relacoes_literario_comerciais_THAMIRES.pdf
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sil do século XIX – Thamires Regina Antunes Gonçalves e João Ce-

zar de Castro Rocha 

Dia 01-simp.16-d) Uma leitura do teatro de Sêneca – Natália da Silva 

Gama 

Dia 01-simp.16-e) “Eu biográfico” ou “eu ficcional”? – a inconstân-

cia entre o real e ficção nas redes sociais – Patrícia Peres Ferreira 

Nicolini, Analice de Oliveira Martins e Clesiane Bindaco Benevenuti 

 

SALA 5 – Simpósio 06 do dia 01 de setembro – “Ensino de línguas, 

temas transversais e gêneros textuais”, sob a presidência de Laura de 

Almeida, que falará sobre Gêneros textuais no ensino de língua in-

glesa, em parceria com Raquel da Silva Ortega. 

Dia 01-simp.06-b) Gêneros textuais e o ensino de leitura e produção 

de textos na escola – Renata Amaral de Matos Rocha 

Dia 01-simp.06-c) A ideologia de multidisciplinaridade no ensino su-

perior e a formação discursiva dos discentes – Rosa Lucia Rosa Go-

mes 

Dia 01-simp.06-d) Algumas notas sobre gêneros e modos de organi-

zação do texto em letras de canções brasileiras – José Arnaldo Gui-

marães Filho e André Nemi Conforte. 

Dia 01-simp.06-e) Ler e escrever o desenvolvimento sustentável em 

língua estrangeira – Laura de Almeida, André Luís da Silva Carnei-

ro e Andrea Carneiro (UESC) 

 

SALA 6 – Simpósio 19 do dia 01 de setembro – “Sala de língua por-

tuguesa: discussões, propostas e trabalhos sobre ensino-

aprendizagem de língua portuguesa e literatura”, sob a presidência 

de Marilia de Melo Costa, que falará sobre "Autonomia do aluno na 

aula de língua portuguesa". 

Dia 01-simp.19-b) Gramática e variação: entraves e possibilidades 

para o ensino e aprendizagem de língua portuguesa – Patrícia Ribei-

ro de Andrade  

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_relacoes_literario_comerciais_THAMIRES.pdf
http://lattes.cnpq.br/7409874968127941
http://lattes.cnpq.br/2996791931732673
http://lattes.cnpq.br/2996791931732673
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_leitura_do_teatro_NATALIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1997201566036449
http://lattes.cnpq.br/1997201566036449
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/eu_biografico_ou_eu_PATRICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/eu_biografico_ou_eu_PATRICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0882530103936310
http://lattes.cnpq.br/0882530103936310
http://lattes.cnpq.br/8966420075110672
http://lattes.cnpq.br/3222172221391906
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_linguas_LAURA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_linguas_LAURA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4147029498997539
http://lattes.cnpq.br/4147029498997539
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/generos_textuais_no_LAURA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/generos_textuais_no_LAURA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6815697595879539
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/generos_textuais_RENATA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/generos_textuais_RENATA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5240881363135582
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_ideologia_de_multidisciplinaridade_ROSA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_ideologia_de_multidisciplinaridade_ROSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5605814533393386
http://lattes.cnpq.br/5605814533393386
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/algumas_notas_sobre_generos_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/algumas_notas_sobre_generos_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5346112806366618
http://lattes.cnpq.br/5346112806366618
http://lattes.cnpq.br/6385720491591190
http://lattes.cnpq.br/4147029498997539
http://lattes.cnpq.br/2066877254190982
http://lattes.cnpq.br/2066877254190982
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sala_de_lingua_MARILIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sala_de_lingua_MARILIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sala_de_lingua_MARILIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4358867082482504
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/autonomia_do_aluno_MARILIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/autonomia_do_aluno_MARILIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/gramatica_e_variacao_entraves_PATRICIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/gramatica_e_variacao_entraves_PATRICIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7544348370282052
http://lattes.cnpq.br/7544348370282052
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Dia 01-simp.19-c) Análise da campanha publicitária “contos de fa-

das” do Boticário – Édina de Fatima de Almeida e Dircel Aparecida 

Kailer 

Dia 01-simp.19-d) Ensino de literaturas de língua portuguesa no Egi-

to – Maged Talaat Mohamed Ahmed Elgebaly 

 

SALA 7 – Simpósio 20 do dia 01 de setembro – “Sociolinguística na 

escola: diversidade linguística e práticas pedagógicas”, sob a presi-

dência de Gabriela Barreto de Oliveira, que falará sobre "Crenças lin-

guísticas de alunos de Quissamã", em parceria com Edila Vianna da 

Silva 

Dia 01-simp.20-b) O marxismo e a valorização do ensino da língua 

padrão – Juliana de Azevedo Campos, Érica Portas do Nascimento e 

Tássia Simões da Costa Silva 

Dia 01-simp.20-c) “Espero que eu vivo cem anos”: variação entre 

presente do indicativo e presente do subjuntivo no dialeto fluminense 

– Idrissa Ribeiro Novo e Edila Vianna da Silva 

Dia 01-simp.20-d) Variação linguística e o ensino de português brasi-

leiro a hispanofalantes: a reenunciação do complemento verbal – 

Thais Leal Rodrigues e Edila Vianna da Silva 

Dia 01-simp.20-e) Concordância verbal em fanfictions: a língua além 

do território escolar – Adriana Virtuoso Campos e Edila Vianna da 

Silva 

Dia 01-simp.20-f) O ensino de regência verbal: norma e variação – 

Elisa da Silva de Almeida (UFF) e Edila Vianna da Silva 

 

SALA 8 – Simpósio 21 do dia 01 de setembro – “Teorias e práticas 

da edição de textos”, sob a presidência de Isabela Santos de Almeida, 

que falará sobre Leituras para a construção de edições dos textos te-

atrais de Jurema Penna: testemunhos e modificações textuais, em 

parceria com Rosa Borges dos Santos. 

Dia 01-simp.21-b) A edição de textos teatrais de Nivalda Costa: teo-

rias e métodos editoriais – Débora de Souza e Rosa Borges dos San-

tos. 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_campanha_EDINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_campanha_EDINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7232078565773659
http://lattes.cnpq.br/4397872436640744
http://lattes.cnpq.br/4397872436640744
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_literaturas_MAGED.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/ensino_de_literaturas_MAGED.pdf
http://lattes.cnpq.br/7077226875372610
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_na_EDILA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_na_EDILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6832403337731853
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/crencas_linguisticas_GABRIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/crencas_linguisticas_GABRIELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_marxismo_e_a_valorizacao_ERICA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_marxismo_e_a_valorizacao_ERICA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8088543020358446
http://lattes.cnpq.br/0941575053793042
http://lattes.cnpq.br/5928932375140789
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/espero_que_eu_vivo_IDRISSA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/espero_que_eu_vivo_IDRISSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2755139571904145
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/variacao_linguistica_e_o_ensino_THAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/variacao_linguistica_e_o_ensino_THAIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/9360107636434956
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/concordancia_verbal_em_ADRIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/concordancia_verbal_em_ADRIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4696590938664119
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_regencia_ELISA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/teorias_e_praticas_ROSA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/teorias_e_praticas_ROSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5668210250275216
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leituras_para_a_construcao_ISABELA%5D%5B.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/leituras_para_a_construcao_ISABELA%5D%5B.pdf
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_edicao_de_textos_DEBORA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_edicao_de_textos_DEBORA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9840657423596189
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
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Dia 01-simp.21-c) Arquivística e crítica textual: arquivos pessoais e a 

construção de edições de textos teatrais censurados em meio digital – 

Mabel Meira Mota e Rosa Borges dos Santos. 

Dia 01-simp.21-d) A dramaturgia do Amador Amadeu: edição e es-

tudo de Pau e Osso S/A – Carla Ceci Rocha Fagundes e Rosa Borges 

dos Santos 

 

SALA 9 –Simpósio 05 do dia 01 de setembro – “Edição de textos an-

tigos e modernos”, sob a presidência de Expedito Eloísio Ximenes, 

que falará sobre "Pontos de dificuldades de leitura e de edição de 

manuscritos brasileiros", em parceria com Rita de Cássia Ribeiro de 

Queiroz. 

Dia 01-simp.5-b) A “Reforma do Elemento Servil” em alguns textos 

de o Diário da Bahia: edição interpretativa – Maria da Conceição 

Reis Teixeira 

Dia 01-simp.5-c) Edição e estudo do gênero portaria do século XVIII 

da Capitania do Ceará – Ygor Braga de Almeida e Expedito Eloísio 

Ximenes 

Dia 01-simp.5-d) Edição semidiplomática do processo-crime de de-

floramento de Idalina Cardoso Barretto na Aracaju oitocentista 

(APJ, 2544,02,01) – Sandro Márcio Drumond Alves Marengo 

 

SALA 10 – Grupo "12" de comunicações do dia 01 de setembro, so-

bre o tema “Política linguística e ensino de língua”, sob a coordena-

ção de Bruno Gomes Pereira, que falará sobre “Circuito curricular 

mediado por gênero e a linguística sistêmico-funcional: da instancia-

ção à materialização da escrita acadêmica”. 

Dia 01-gr.com.12-b) Um breve passeio pela escolarização da literatu-

ra – Gislãne Gonçalves Silva 

Dia 01-gr.com.12-c) Entre a casa grande e a senzala: histórias, dile-

mas e perspectivas sobre o ensino de língua portuguesa no Brasil – 

Bianca Corrêa Lessa Manoel, Daniele Ribeiro Fortuna e Márcio Lu-

iz Corrêa Vilaça 

Dia 01-gr.com.12-d) Um estudo sobre as distinções entre informati-

vidade e coerência – Ana Cristina dos Santos Malfacini 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/arquivistica_e_critica_textual_MABEL.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/arquivistica_e_critica_textual_MABEL.pdf
http://lattes.cnpq.br/1165530448149236
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_dramaturgia_do_amador_CARLA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_dramaturgia_do_amador_CARLA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8845949241111797
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_de_textos_EXPEDITO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_de_textos_EXPEDITO.pdf
http://lattes.cnpq.br/8692175737432071
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pontos_de_dificuldades_EXPEDITO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pontos_de_dificuldades_EXPEDITO.pdf
http://lattes.cnpq.br/5409685591381466
http://lattes.cnpq.br/5409685591381466
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_reforma_do_elemento_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_reforma_do_elemento_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9718069524723302
http://lattes.cnpq.br/9718069524723302
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_e_estudo_YGOR.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_e_estudo_YGOR.pdf
http://lattes.cnpq.br/7177096917766979
http://lattes.cnpq.br/8692175737432071
http://lattes.cnpq.br/8692175737432071
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_semidiplomatica_SANDRO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_semidiplomatica_SANDRO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/edicao_semidiplomatica_SANDRO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6298566119978760
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/circuito_curricular_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/circuito_curricular_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/circuito_curricular_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_breve_passeio_GISLANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_breve_passeio_GISLANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5119959583621213
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/entre_a_casa_grande_BIANCA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/entre_a_casa_grande_BIANCA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3238451539533668
http://lattes.cnpq.br/6878135619418108
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_estudo_sobre_as_ANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_estudo_sobre_as_ANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7804604407025115
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Dia 01-gr.com.12-e) Comunicar é tomar partido – Mariana Vidal de 

Vargas e Tania Maria Nunes de Lima Camara 

Dia 01-gr.com.12-f) O estatuto linguística da informatividade textual 

em redações escolares – Alexandre Batista da Silva 

 

SALA 11 – Grupo "13" de comunicações do dia 01 e setembro, sob a 

coordenação de zz, que falará sobre “zz”. 

Dia 01-gr.com.13-b) O grafite e suas perspectivas educacionais: uma 

abordagem linguístico-textual – Iago Pereira dos Santos, Eliana 

Crispim França Luquetti, Bárbara Viana Villaça, Tatiane Almeida de 

Souza e Liz Daiana Tito Azeredo da Silva 

Dia 01-gr.com.13-c) Uma análise da fala (escrita) dos nerds/geeks re-

lacionada a franquia Star Wars e Senhor dos Anéis – Taís Turaça 

Arantes, Nataniel dos Santos Gomes e Marly Custódio da Silva 

Dia 01-gr.com.13-d) O uso argumentativo de ameaças em audiências 

de conciliação – Rogéria Tarocco dos Santos e Amitza Torres Vieira 

Dia 01-gr.com.13-e) AS relações étnicos-raciais nos livros didáticos 

de língua portuguesa: um estudo sobre os gêneros textuais – Simony 

Ricci Coelho, Mônica Saad Madeira e Bianca Corrêa Lessa Manoel 

Dia 01-gr.com.13-f) História de vida de leitores, discursos que 

"transformam as palavras em carne": uma análise interdisciplinar – 

Gislene Pires de Camargos Ferreira, Luiza Helena Oliveira da Silva 

e Maria da Conceição de Jesus Ranke 

 

QUARTA SESSÃO DE PALESTRAS:  

das 18h00 às 20h00 do dia 01 de setembro,  

sob a presidência de José Mario Botelho. 

Palestra 7: José Mario Botelho – O cordel a serviço da linguística 

saussuriana. 

Palestra 8: Egle Pereira da Silva – "Exílio e impessoalidade na poe-

sia de Paul Auster" 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/comunicar_e_tomar_MARIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5729800029601676
http://lattes.cnpq.br/5729800029601676
http://lattes.cnpq.br/0404290206593556
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_estatuto_linguistica_ALEXANDRE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_estatuto_linguistica_ALEXANDRE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6709160055733486
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_grafite_e_suas_IAGO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_grafite_e_suas_IAGO.pdf
http://lattes.cnpq.br/5062969982282918
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/1207359986332925
http://lattes.cnpq.br/4577114394153268
http://lattes.cnpq.br/4577114394153268
http://lattes.cnpq.br/0317807297831730
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_analise_da_fala_TAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_analise_da_fala_TAIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/1629769830872862
http://lattes.cnpq.br/1629769830872862
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/0370254035815122
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_uso_argumentativo_de_ROGERIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_uso_argumentativo_de_ROGERIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9606862629592417
http://lattes.cnpq.br/1496238532596726
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_relacoes_etnicos_SIMONY.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/as_relacoes_etnicos_SIMONY.pdf
http://lattes.cnpq.br/8363866866641632
http://lattes.cnpq.br/8363866866641632
http://lattes.cnpq.br/2974971811860117
http://lattes.cnpq.br/3238451539533668
http://lattes.cnpq.br/3688591495304955
http://lattes.cnpq.br/5064863441344644
http://lattes.cnpq.br/9248635046424377
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_cordel_a_servico_JOSE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_cordel_a_servico_JOSE.pdf
http://lattes.cnpq.br/2640273280189482
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/exilio_e_impessoalidade_EGLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/exilio_e_impessoalidade_EGLE.pdf
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SEXTA-FEIRA, 02 DE SETEMBRO DE 2016 

 

QUINTA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS:  

das 08h00 às 10h00 do dia 02 de setembro 

SALA 1 – Mesa-redonda 1 do dia 02 de setembro, sobre “A língua e 

as atividades interdisciplinares", sob a presidência de Aira Suzana 

Ribeiro Martins, que falará sobre o tema da mesa. 

3ª M-R4-b) Alimentação saudável: um relato de atividades além dos 

textos informativos – Vanessa de Souza Rosado Drago e Aira Suzana 

Ribeiro Martins 

3ª M-R4-c) O estudo interdisciplinar por meio do léxico – Leila de 

Souza Marins 

3ª M-R4-d) Portinari e escrita – Danielle da Silva Santos Beauber-

nard e Aira Suzana Ribeiro Martins 

3ª M-R4-e) Texto argumentativo e ensino: sugestões de atividades de 

leitura e produção textual – Claudia Moura da Rocha 

 

SALA 2 – Mesa-redonda 2 do dia 02 de setembro, sobre " A variação 

linguística no português brasileiro", sob a presidência de Édina de 

Fatima de Almeida, que falará sobre Descrição acústica dos róticos 

nas palavras “energia” e “colher”, no falar de 8 informantes de duas 

cidades interioranas de Goiás, em parceria com Sandro Bochenek e 

Dircel Aparecida Kailer. 

5ª M-R2-b) A concordância verbal com nós e a gente no interior do 

paraná – Lidiane Martins da Silva 

5ª M-R2-c) Pesquisa geossociolinguística no norte do estado do para-

ná: a variação lexical na rota do café – Thiago Leonardo Ribeiro e 

Fabiane Cristina Altino 

5ª M-R2-d) Sociolinguística e ensino: as crenças de ingressantes no 

curso de letras – Rebeca Louzada Macedo e Joyce Elaine de Almeida 

Baronas 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_lingua_e_as_atividades_AIRA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_lingua_e_as_atividades_AIRA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5782483080580976
http://lattes.cnpq.br/5782483080580976
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/alimentacao_saudavel_VANESSA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/alimentacao_saudavel_VANESSA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8920605835445470
http://lattes.cnpq.br/5782483080580976
http://lattes.cnpq.br/5782483080580976
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_estudo_interdisciplinar_por_LEILA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7019164520455553
http://lattes.cnpq.br/7019164520455553
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/portinari_e_a_escrita_DANIELLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/9195298192651401
http://lattes.cnpq.br/9195298192651401
http://lattes.cnpq.br/5782483080580976
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/texto_argumentativo_CLAUDIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/texto_argumentativo_CLAUDIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5891003802019200
http://lattes.cnpq.br/7232078565773659
http://lattes.cnpq.br/7232078565773659
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/descricao_acustica_dos_EDINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/descricao_acustica_dos_EDINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/descricao_acustica_dos_EDINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2393482574248827
http://lattes.cnpq.br/4397872436640744
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_concordancia_verbal_LIDIANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_concordancia_verbal_LIDIANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/1177400361828066
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pesquisa_geossociolinguistica_THIAGO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pesquisa_geossociolinguistica_THIAGO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3367075615624012
http://lattes.cnpq.br/5539075313815063
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sociolinguistica_e_ensino_REBECA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sociolinguistica_e_ensino_REBECA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7580440315151880
http://lattes.cnpq.br/6092970593937003
http://lattes.cnpq.br/6092970593937003
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SALA 3 – Mesa-redonda 3 do dia 02 de setembro, sobre "Língua e 

Literatura em contextos interdisciplinares", sob a presidência de 

Márcia Antônia Guedes Molina, que falará sobre "A aula de leitura 

e produção textual em bacharelados interdisciplinares", em parceria 

com Valéria Angelica Ribeiro Arauz. 

5ª M-R3-b) Língua e literatura em contextos interdisciplinares – Va-

léria Angelica Ribeiro Arauz 

5ª M-R3-c) Sujeito, leitura e produção de discursos: o ensino de lín-

gua portuguesa em uma perspectiva transdisciplinar – Márcio Rogé-

rio de Oliveira Cano 

5ª M-R3-d) Histórias em quadrinhos: um gênero interdisciplinar – 

Lúcia Maria de Assis 

 

SALA 4 – Grupo 13 de comunicações do dia 02 de setembro sobre 

"linguagens não verbais", sob a presidência de Marline Araújo San-

tos, que falará sobre "Na cadência da voz, na dança circular: a per-

formance do grupo balanço da roseira". 

Dia 02-gr.com.13-b) Uma ida ao cinema nos dois primeiros meses do 

ano de 1916, a coesão lexical e a narrativa de filmes em cartaz nas sa-

las de projeção do recife daqueles idos – Anderson Norberto da Silva 

e Douglas da Silva Tavares 

Dia 02-gr.com.13-c) Estratégias adaptativas utilizadas por pessoas 

com afasia em situações interacionais – Mônika Miranda de Oliveira 

e Livia Miranda de Oliveira 

Dia 02-gr.com.13-d)– Uso da plataforma MOODLE: uma experiên-

cia na disciplina de linguística – Suelen Baldan Neves Figueiredo 

(UERJ) e Marcos Luiz Wiedemer 

Dia 02-gr.com.13-e) As concepções de “gramática”, “norma” e “va-

riação” em documentos oficiais de políticas educacionais para o en-

sino médio – Gilvan Mateus Soares e Orando Antônio da Costa Filho 

 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/l%C3%ADngua_e_literatura_em_VALERIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/l%C3%ADngua_e_literatura_em_VALERIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6503433740335752
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_aula_de_leitura_MARCIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_aula_de_leitura_MARCIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6529234937734215
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/l%C3%ADngua_e_literatura_em_VALERIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6529234937734215
http://lattes.cnpq.br/6529234937734215
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sujeito_leitura_e_producao_MARCIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/sujeito_leitura_e_producao_MARCIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4320952131815734
http://lattes.cnpq.br/4320952131815734
http://lattes.cnpq.br/8169985059176655
http://lattes.cnpq.br/5759621415591231
http://lattes.cnpq.br/5759621415591231
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/na_cadencia_da_voz_MARLINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/na_cadencia_da_voz_MARLINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_ida_ao_cinema_ANDERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_ida_ao_cinema_ANDERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_ida_ao_cinema_ANDERSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/aguardando/estrategias_adaptativas_utilizadas_MONIKA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/aguardando/estrategias_adaptativas_utilizadas_MONIKA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7102516146558290
http://lattes.cnpq.br/8478566729941954
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uso_da_plataforma_moodle_SUELEN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uso_da_plataforma_moodle_SUELEN.pdf
http://lattes.cnpq.br/4237755696513203
http://lattes.cnpq.br/6478221392862536
http://lattes.cnpq.br/5347495564538916
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QUARTA SESSÃO DE CONFERÊNCIAS 

(das 10h00 às 12h00 do dia 02 de setembro),  

sob a presidência de Marilene Meira da Costa. 

7ª Conferência, na sexta-feira, dia 02 de setembro: de Camillo Bap-

tista Oliveira Cavalcanti – Filologia, semiologia e outras contribui-

ções de Saussure para teoria literária e crítica. 

8ª Conferência, na sexta-feira, dia 02 de setembro: de Luiz Antônio 

Lindo – Saussure e os impasses da linguística autônoma 

 

ALMOÇO: das 12h00 às 13h30 

 

TERCEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES:  

das 13h30 às 15h30 do dia 02 de setembro 

SALA 1 – Grupo 01 de comunicações do dia 02 de setembro, obre o 

tema “Política linguística e ensino de língua”, sob a coordenação de 

Guilherme Brambila Manso, que falará sobre Identidade e produção 

de textos: reflexões em torno da redação nota 1000. 

Dia 02-gr.com.01-b) A intervenção do professor em produções textu-

ais de alunos do ensino fundamental: estratégias para auxiliar os es-

tudantes a aperfeiçoar a coesão referencial – Daniela Reis Freitas e 

José Mario Botelho. 

Dia 02-gr.com.01-c) Avaliação externa: dados do município de Du-

que de Caxias – Marina da Gloria Perrucho dos Santos, Rosane 

Cristina Oliveira e Idemburgo Pereira Frazão Félix 

Dia 02-gr.com.01-d) O ensino de língua portuguesa com a utilização 

das novas tecnologias: suportes para a aprendizagem – Milene Var-

gas da Silva Batista, Eliana Crispim França Luquetti e Joane Marieli 

Pereira Caetano 

Dia 02-gr.com.01-e) Uma breve história do ensino de língua portu-

guesa: da gramática ao texto – Marleide de Almeida Lima (PUC/SP) 

e Alesandra do Vale Castro (PUC/SP) 

Dia 02-gr.com.01-f)  

http://lattes.cnpq.br/7829235489117581
http://lattes.cnpq.br/8242836236924588
http://lattes.cnpq.br/8242836236924588
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/Filologia_semiologia_CAMILLO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/Filologia_semiologia_CAMILLO.pdf
http://lattes.cnpq.br/9342365337211984
http://lattes.cnpq.br/9342365337211984
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/saussure_e_os_impasses_LUIZ.pdf
http://lattes.cnpq.br/0090371350271567
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/identidade_e_producao_de_GUILHERME.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/identidade_e_producao_de_GUILHERME.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_intervencao_do_professor_DANIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_intervencao_do_professor_DANIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_intervencao_do_professor_DANIELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9174080018219431
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/avaliacao_externa_MARINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/avaliacao_externa_MARINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2941945931645963
http://lattes.cnpq.br/4322016397017696
http://lattes.cnpq.br/4322016397017696
http://lattes.cnpq.br/5108554221161744
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_lingua_MILENE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_lingua_MILENE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5889370126172306
http://lattes.cnpq.br/5889370126172306
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/7382933068860050
http://lattes.cnpq.br/7382933068860050
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_breve_historia_do_ALESSANDRA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_breve_historia_do_ALESSANDRA.pdf
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SALA 2 – Grupo 02 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre o 

tema “Análise e crítica literária”, sob a coordenação de Marta Ro-

drigues Gomes, que falará sobre “Caminhando pela história com o 

Escrivão Isaías Caminha”. 

Dia 02-gr.com.02-b) “Quarto de despejo”: características do gênero 

de testemunho na obra de carolina maria de jesus – Josiana Silva 

Santos Borges e Raquel da Silva Ortega 

Dia 02-gr.com.02-c) Um passeio pelas ruas, cidade e vidas em Sulei-

man Cassamo – Fabiana Rodrigues de Souza Pedro e Fabiana de 

Paula Lessa Oliveira 

Dia 02-gr.com.02-d) Análise semiológica do signo "convento" na 

obra Hamlet – Carlos Henrique Lima de Souza (UVA) e Flávia Ma-

ria Farias Baptista da Cunha (UVA) 

Dia 02-gr.com.02-e) DE "Dona Auda" a "Introdução a Alda": o po-

der da criação literária – Louise Bastos Corrêa 

Dia 02-gr.com.02-f) Cruz e Sousa, o poeta "maldito" e "decadente": 

analisando o poeta a partir das obras de Bosi (2012) e Merquior 

(1979) – Thaís Nascimento Cunha da Soledade e Antony Cardoso 

Bezerra 

 

SALA 3 – Grupo 03 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre o 

tema "Línguas estrangeiras modernas", sob a coordenação de Ma-

ristela da Silva Ferreira, que falará sobre “Reflexões críticas sobre 

os conceitos de world english e native speakerism e suas implicações 

para o ensino de língua inglesa como língua estrangeira a militares 

designados para compor contingentes de missões de paz da ONU”. 

Dia 02-gr.com.03-b) Aprendizagem de língua espanhola com narra-

tivas digitais: uma experiência para fins específicos – Paula Jucá de 

Sousa Santos e Gislaine Pereira Sales 

Dia 02-gr.com.03-c) O ensino de leitura em inglês tendo como aporte 

as estratégias de leitura: a educação básica em questão – Sonia Ma-

ria da Fonseca Souza, Eliana Crispim França Luquetti e Vyvian 

França Souza Gomes Muniz 

http://lattes.cnpq.br/2055885953042536
http://lattes.cnpq.br/2055885953042536
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/caminhando_pela_historia_MARTA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/caminhando_pela_historia_MARTA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/quarto_de_despejo_JOSIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/quarto_de_despejo_JOSIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8280016819212848
http://lattes.cnpq.br/8280016819212848
http://lattes.cnpq.br/6815697595879539
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_passeio_pelas_ruas_FABIANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/um_passeio_pelas_ruas_FABIANA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5037771043935671
http://lattes.cnpq.br/8906926113625897
http://lattes.cnpq.br/8906926113625897
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_semiologica_do_CARLOS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_semiologica_do_CARLOS.pdf
http://lattes.cnpq.br/0763527438993077
http://lattes.cnpq.br/0763527438993077
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_dona_auda_LOUISE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/de_dona_auda_LOUISE.pdf
http://lattes.cnpq.br/5487248007039832
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/cruz_e_sousa_o_poeta_THAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/cruz_e_sousa_o_poeta_THAIS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/cruz_e_sousa_o_poeta_THAIS.pdf
http://lattes.cnpq.br/8741217365116628
http://lattes.cnpq.br/7274047087168768
http://lattes.cnpq.br/7274047087168768
http://lattes.cnpq.br/2360878443342833
http://lattes.cnpq.br/2360878443342833
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexoes_criticas_sobre_MARISTELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexoes_criticas_sobre_MARISTELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexoes_criticas_sobre_MARISTELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexoes_criticas_sobre_MARISTELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aprendizagem_de_lingua_PAULA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/aprendizagem_de_lingua_PAULA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1054796381462640
http://lattes.cnpq.br/1054796381462640
http://lattes.cnpq.br/4959271117499925
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_leitura_SONIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_de_leitura_SONIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9284974308492375
http://lattes.cnpq.br/9284974308492375
http://lattes.cnpq.br/4258691322564450
http://lattes.cnpq.br/8971774623947428
http://lattes.cnpq.br/8971774623947428
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Dia 02-gr.com.03-d) A aprendizagem da língua inglesa pelo What-

sApp: um relato de experiência – Mírian Nichida Graciano Moreira 

e Lidiane das Graças Bernardo Alencar 

Dia 02-gr.com.03-e) Crenças sobre ensino de escrita em língua ingle-

sa: a correlação entre prática e experiências de professores universi-

tários de inglês em serviço – Paulo Roberto Correia Esteves e Ade-

laide Augusta Pereira de Oliveira 

Dia 02-gr.com.03-f) A construção de uma contra ideologia frente as 

práticas imperialistas, presentes no ensino/aprendizagem de língua 

inglesa – Aline de Souza Santos (UNEB) e Cristine Gorski Severo 

Dia 02-gr.com.03-g) O ensino da língua italiana e as políticas linguís-

ticas – Vitor da Cunha Gomes e Annita Gullo 

 

SALA 4 – Grupo 04 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre o 

tema “Crítica textual e edição de textos”, sob a coordenação de Fa-

biana da Costa Ferraz Patueli, que falará sobre “O conto “O Espe-

lho” de Machado de Assis e os veículos culturais de comunicação: o 

jornal, o livro e a HQ”. 

Dia 02-gr.com.04-b) A edição de texto e o estudo do vocabulário ju-

rídico em carta régia da Capitania de Mato Grosso – Camila Lemos 

de Almeida, Elias Alves de Andrade e Grasiela Veloso dos Santos 

Heidmann 

Dia 02-gr.com.04-c)–  Pauta como documento de processo na cons-

trução da reportagem televisiva – Livia Sprizão de Oliveira e Edina 

Regina Pugas Panichi 

Dia 02-gr.com.04-d) Estudo filológico e comparativo de cartas régias 

setecentistas – Kenia Maria Correa da Silva e Elias Alves de Andra-

de 

Dia 02-gr.com.04-e) A sociolinguística e o ensino da língua portugue-

sa: um retrato do estudante do PPGEL da UEL – Cláudia Gomes de 

Albuquerque Hauly, Joyce Elaine de Almeida Baronas, Lívia Spri-

zão de Oliveira e Reinaldo César Zanardi 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_aprendizagem,_da_lingua_MIRIAN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_aprendizagem,_da_lingua_MIRIAN.pdf
http://lattes.cnpq.br/7387554073445152
http://lattes.cnpq.br/6764411983152182
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/crencas_sobre_ensino_PAULO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/crencas_sobre_ensino_PAULO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/crencas_sobre_ensino_PAULO.pdf
http://lattes.cnpq.br/6192082976245175
http://lattes.cnpq.br/3050371892200813
http://lattes.cnpq.br/3050371892200813
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_construcao_de_uma_ALINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_construcao_de_uma_ALINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_construcao_de_uma_ALINE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3566456623347060
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_da_lingua_VITOR.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_ensino_da_lingua_VITOR.pdf
http://lattes.cnpq.br/0616774249777386
http://lattes.cnpq.br/7232233419726087
http://lattes.cnpq.br/5075000589388666
http://lattes.cnpq.br/5075000589388666
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_blog_como_ferramenta_ERIKA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_blog_como_ferramenta_ERIKA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_blog_como_ferramenta_ERIKA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_edicao_de_texto_GRASIELA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_edicao_de_texto_GRASIELA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4824542886971697
http://lattes.cnpq.br/4824542886971697
http://lattes.cnpq.br/9379503885572919
http://lattes.cnpq.br/1233444051432688
http://lattes.cnpq.br/1233444051432688
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pauta_como_documento_LIVIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/pauta_como_documento_LIVIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2559434464613448
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_filologico_KENIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estudo_filologico_KENIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/3201733908241043
http://lattes.cnpq.br/9379503885572919
http://lattes.cnpq.br/9379503885572919
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_e_o_CLAUDIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_sociolinguistica_e_o_CLAUDIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/4017488170267146
http://lattes.cnpq.br/4017488170267146
http://lattes.cnpq.br/6092970593937003
http://lattes.cnpq.br/2559434464613448
http://lattes.cnpq.br/2559434464613448
http://lattes.cnpq.br/1420878359641727
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SALA 5 – Grupo 05 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre o 

tema “Teoria e análise do Discurso”, sob a coordenação de Márcio 

Rogério de Oliveira Cano, que falará sobre “O discurso da violência 

nas mídias”. 

Dia 02-gr.com.05-b) Representação do ator social Xuxa em uma re-

portagem da revista Contigo! Marketing na linguagem publicitária – 

Bruno Gomes Pereira 

Dia 02-gr.com.05-c) A heteropia como categoria analítica no proces-

so de constituição discursiva do PLC 122/06 – Simone Toschi Valerio 

e Luciana Maria Almeida de Freitas 

Dia 02-gr.com.05-d) Mulher negra, cabelo e empoderamento: uma 

análise do seriado sexo e as negas – Natália Godofredo de Oliveira, 

Vanessa Ribeiro Teixeira e Maria Anselmo dos Santos 

Dia 02-gr.com.05-e) Dia das mães em branco: a ausência da repre-

sentatividade negra na revista o globo de domingo – Fernanda de 

Barros Nogueira Santarelli e Tatiane Silva Ribeiro 

 

SALA 6 – Grupo 06 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre o 

tema “Morfologia e sintaxe”, sob a coordenação de Ernani Machado 

Garrão Neto, que falará sobre “O status do português do Brasil co-

mo língua pro-drop: investigando os processos de mudança”, em par-

ceria com Anna Beatriz Jordão (CM-RJ), Camila Carvalho de Aze-

vedo (CM-RJ), Bruno da Cunha de Oliveira (CM-RJ) e Giovanna 

Neves Barbastefano (CM-RJ). 

Dia 02-gr.com.06-b) Entre regras e usos: análise do pronome pessoal 

a partir de textos de alunos da EJA – Adriana Santos de Oliveira e 

Maria das Mercês Cardoso de Assis 

Dia 02-gr.com.06-c) Estratégias de relativização e morfemas relati-

vos em Cinyanja – Mario Biriate (OU, Moçambique) 

Dia 02-gr.com.06-d) Português do semiárido – construções de tópico 

ou figuras de sintaxe – Jacson Baldoíno Silva, Lúcia Maria de Jesus 

Parcero e Cleber Aragão Araújo (UNEB) 

Dia 02-gr.com.06-e) Os estrangeirismos e a metalinguagem em ma-

nhattan connection – Giselle Vasconcelos dos Santos Ferreira e Na-

taniel dos Santos Gomes 

http://lattes.cnpq.br/4320952131815734
http://lattes.cnpq.br/4320952131815734
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_discurso_da_violencia_nas_midias_MARCOS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_discurso_da_violencia_nas_midias_MARCOS.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reepresentacao_do_ator_BRUNO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reepresentacao_do_ator_BRUNO.pdf
http://lattes.cnpq.br/3027874983591132
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_heteropia_como_SIMONE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_heteropia_como_SIMONE.pdf
http://lattes.cnpq.br/7769553990311816
http://lattes.cnpq.br/3469415644515412
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/mulher_negra_cabelo_NATALIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/mulher_negra_cabelo_NATALIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/2734370344546408
http://lattes.cnpq.br/1496045632385590
http://lattes.cnpq.br/0150324234541264
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dia_das_maes_FERNANDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/dia_das_maes_FERNANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/6687968211428288
http://lattes.cnpq.br/6687968211428288
http://lattes.cnpq.br/1490752635555429
http://lattes.cnpq.br/1146235171067424
http://lattes.cnpq.br/1146235171067424
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_status_portugues_do_ERNANI.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_status_portugues_do_ERNANI.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/entre_regras_e_usos_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/entre_regras_e_usos_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0503723726065925
http://lattes.cnpq.br/7121328321094227
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estrategias_de_relativizacao_MARIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/estrategias_de_relativizacao_MARIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/portugues_do_semiarido_JACSON.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/portugues_do_semiarido_JACSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/6824197697946774
http://lattes.cnpq.br/6943122230883296
http://lattes.cnpq.br/6943122230883296
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_estrangeirismos_e_a_GISELLE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_estrangeirismos_e_a_GISELLE.pdf
http://lattes.cnpq.br/3126710339246151
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
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Dia 02-gr.com.06-f) Os locativos lá e ali no português brasileiro – 

Alexandre Batista da Silva e Maria Lucia Leitão de Almeida 

 

SALA 7 – Grupo 07 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre o 

tema “Teoria e análise do discurso”, sob a coordenação de Carina 

Aparecida Lima de Souza, que falará sobre “O significado interpes-

soal e o II Plano Nacional de Reforma Agrária". 

Dia 02-gr.com.07-b) O menino e o vigário: (im)polidez como recurso 

de argumentatividade no gênero conto – Maria da Penha Pereira 

Lins e Mônica Lopes Smiderle de Oliveira 

Dia 02-gr.com.07-c) Analisando discursos criticamente: empoderan-

do a formação de professores de língua inglesa para um ensino inclu-

sivo – Amanda de Oliveira Lopes, Rayza Telo Loureiro e Cláudia 

Cristina Mendes Giesel, Cecilia Leal (UVA), Fernanda Santarelli 

(UVA) 

Dia 02-gr.com.07-d) Uma proposta discursiva de avaliação da lin-

guagem nas afasias – Livia Miranda de Oliveira, Erica Virginia Oli-

veira Santos e Jheison Santos Aragao Doria 

Dia 02-gr.com.07-e) Linguística e ensino: um estudo sobre material 

didático de escolas da rede estadual do Rio de Janeiro – Shayane 

França Lopes e Luciana Maria Almeida de Freitas 

Dia 02-gr.com.07-f) a gramática estrutural – Ânderson Rodrigues 

Marins 

 

SALA 8 – Grupo 08 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre o 

tema "Teoria e análise do texto", sob a coordenação de Christine 

Mello Ministher Reis, que falará sobre “Teoria e análise do gênero 

"RESUMO" em artigos científicos: uma abordagem a partir dos 

movimentos retóricos”. 

Dia 02-gr.com.08-b) Os dêiticos em coluna de opinião: uma aborda-

gem linguístico-discursiva – Pilar Cordeiro Guimarães Paschoal 

Dia 02-gr.com.08-c) "Vidas Secas": uma leitura semiótica – Giselda 

Maria Dutra Bandoli e Nycolas Custodio da Silva Barros (UENF) 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_locativos_la_ALEXANDRE.pdf
http://lattes.cnpq.br/6709160055733486
http://lattes.cnpq.br/1781185619491601
http://lattes.cnpq.br/3665121449542103
http://lattes.cnpq.br/3665121449542103
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_significado_interpessoal_CARINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_significado_interpessoal_CARINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_menino_e_o_vigario_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_menino_e_o_vigario_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7643527512641692
http://lattes.cnpq.br/7643527512641692
http://lattes.cnpq.br/6910760911003070
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analisando_discurso_%20AMANDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analisando_discurso_%20AMANDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analisando_discurso_%20AMANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0354092221972110
http://lattes.cnpq.br/0810934220420890
http://lattes.cnpq.br/4658166912306612
http://lattes.cnpq.br/4658166912306612
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_proposta_discursiva_LIVIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_proposta_discursiva_LIVIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8478566729941954
http://lattes.cnpq.br/6242880808020013
http://lattes.cnpq.br/6242880808020013
http://lattes.cnpq.br/3295792637469714
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguistica_e_ensino_SHAYANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/linguistica_e_ensino_SHAYANE.pdf
http://lattes.cnpq.br/7812802798948160
http://lattes.cnpq.br/7812802798948160
http://lattes.cnpq.br/3469415644515412
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_gramatica_estrutural_ANDERSON.pdf
http://lattes.cnpq.br/4374124371694726
http://lattes.cnpq.br/4374124371694726
http://lattes.cnpq.br/4480728349714630
http://lattes.cnpq.br/4480728349714630
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_genero_resumo_CHRISTINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_genero_resumo_CHRISTINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_genero_resumo_CHRISTINE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_deiticos_em_coluna_PILAR.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/os_deiticos_em_coluna_PILAR.pdf
http://lattes.cnpq.br/4898261445263312
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/vidas_secas_uma_GISELDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7198293982643737
http://lattes.cnpq.br/7198293982643737
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Dia 02-gr.com.08-d) A variação linguística nos livros didáticos do en-

sino médio – Édina de Fatima de Almeida, Sandro Bochenek, Dircel 

Aparecida Kailer e Joyce Elaine de Almeida Baronas 

Dia 02-gr.com.08-e) O engenheiro leitor e as cidades invisíveis de Íta-

lo Calvino – Yasmin Alvares Marques Vale (UFMA) e Valéria Angé-

lica Ribeiro Arauz 

 

SALA 9 – Grupo 09 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre o 

tema "História da literatura", sob a coordenação de João Bitten-

court de Oliveira, que falará sobre “Breve panorama da literatura 

anglo-saxônica”. 

Dia 02-gr.com.09-b) História e literatura: perspectivas interdiscipli-

nares no contexto disciplinar – Cristina da Conceição Silva e José 

Geraldo da Rocha 

Dia 02-gr.com.09-c) A identidade cultural na literatura moçambica-

na de mia couto – Paula Helena Nacif Pereira Pimentel Ferreira, Jo-

aquim Humberto Coelho de Oliveira, José Geraldo da Rocha e Adri-

ana Castro (UNIGRANRIO) 

Dia 02-gr.com.09-d) O diálogo interdisciplinar entre literatura e his-

tória na obra A Menina Que Perdeu a Perna – Veronica de Andrade 

Martins de Almeida e Haydéa Maria Marino de Sant'Anna Reis 

Dia 02-gr.com.09-e) Letramento literário: um novo olhar sobre o en-

sino de literatura no ensino fundamental – Marília de Aquino Araú-

jo e Rita de Cássia Dionísio 

 

SALA 10 – Grupo 10 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre 

o tema "Língua portuguesa", sob a coordenação de Roseane Batista 

Feitosa Nicolau, que falará sobre “O português brasileiro no gênero 

textual crônica”. 

Dia 02-gr.com.10-b) Análise da acentuação gráfica dos vocábulos 

presentes em Bosquejos – Cesar Christian Ferreira dos Santos, Már-

cia Maria de Medeiros e Nataniel dos Santos Gomes 

Dia 02-gr.com.10-c) O uso de letras maiúsculas na escrita de alunos 

do ensino fundamental II na Escola Estadual Tancredo Neves – Al-

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_linguistica_EDINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_linguistica_EDINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7232078565773659
http://lattes.cnpq.br/2393482574248827
http://lattes.cnpq.br/4397872436640744
http://lattes.cnpq.br/4397872436640744
http://lattes.cnpq.br/6092970593937003
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_engenheiro_leitor_YASMIN.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_engenheiro_leitor_YASMIN.pdf
http://lattes.cnpq.br/6529234937734215
http://lattes.cnpq.br/6529234937734215
http://lattes.cnpq.br/2526471081532693
http://lattes.cnpq.br/2526471081532693
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/breve_panorama_JOAO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/breve_panorama_JOAO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/historia_e_literatura_CRISTINA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/historia_e_literatura_CRISTINA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0902739833625614
http://lattes.cnpq.br/7888029846019303
http://lattes.cnpq.br/7888029846019303
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_identidade_cultural_PAULA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_identidade_cultural_PAULA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1686674279718006
http://lattes.cnpq.br/9362050516585249
http://lattes.cnpq.br/9362050516585249
http://lattes.cnpq.br/7888029846019303
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_dialogo_interdisciplinar_VERONICA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_dialogo_interdisciplinar_VERONICA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7721534988926533
http://lattes.cnpq.br/7721534988926533
http://lattes.cnpq.br/2108290075901523
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/letramento_literario_MARILIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/letramento_literario_MARILIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/9118166344137206
http://lattes.cnpq.br/9118166344137206
http://lattes.cnpq.br/0886864680892636
http://lattes.cnpq.br/0711800426350937
http://lattes.cnpq.br/0711800426350937
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_portugues_brasileiro_ROSEANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_portugues_brasileiro_ROSEANE.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_acentuacao_CESAR.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/analise_da_acentuacao_CESAR.pdf
http://lattes.cnpq.br/5302225043290557
http://lattes.cnpq.br/8935823927526032
http://lattes.cnpq.br/8935823927526032
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_uso_de_letras_CLAUDIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_uso_de_letras_CLAUDIA.pdf
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menara/MG – Claudia Reis Otoni de Paula e Maria do Socorro Coe-

lho 

Dia 02-gr.com.10-d) A formação de professores para o ensino de lín-

gua portuguesa: desafios da contemporaneidade – Flavia Maria Fa-

rias Baptista da Cunha, Luiza Alves Ferreira Portes e Luzia Cristina 

Nogueira de Araújo 

Dia 02-gr.com.10-e) Reflexões sobre o uso do h no conto "O Benedic-

to" de Ismael Coutinho – Fernanda Viana de Sena e Nataniel dos 

Santos Gomes 

Dia 02-gr.com.10-f) A produção de texto em aulas de língua portu-

guesa: o jornal como potencializador de aprendizagens – Gilvan Ma-

teus Soares e Orando Antônio da Costa Filho 

 

 

SALA 11 – Grupo 11 de comunicações do dia 02 de setembro, sobre 

o tema “Uso, variação e mudança linguística”, sob a coordenação de 

Joana Angelica Santos Lima, que falará sobre “O tratamento do im-

perativo na fala de salvador”. 

Dia 02-gr.com.11-b) Alguns dados sobre a variação da concordância 

nominal de número em cartas do sertão baiano (1906-2000) – Lorena 

Enéas Rosa Santos e Zenaide de Oliveira Novais Carneiro. 

Dia 02-gr.com.11-c) A variação nós /a gente na comunidade quilom-

bola do Tipitinga – Vitor Hugo de Souza Gomes e Jair Francisco Ce-

cim da Silva. 

Dia 02-gr.com.11-d) A gramaticalização do conector consecutivo 

"chega" no falar fortalezense – Júlio César Lima Moreira 

Dia 02-gr.com.11-e) Uma proposta de estudo da variação linguística 

em instituição militar de ensino – Maria Goretti de Araújo Boudens 

e Adriana Cristina Cristianini 

Dia 02-gr.com.11-f) A variação tu/você em Ressaquinha (MG) – Sue-

len Cristina da Silva e Clézio Roberto Gonçalves 

http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_uso_de_letras_CLAUDIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/1879376899521124
http://lattes.cnpq.br/6209308491616825
http://lattes.cnpq.br/6209308491616825
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_formacao_de_professores_FLAVIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_formacao_de_professores_FLAVIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/0763527438993077
http://lattes.cnpq.br/0763527438993077
http://lattes.cnpq.br/3803555068184426
http://lattes.cnpq.br/8765993193502023
http://lattes.cnpq.br/8765993193502023
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexoes_sobre_o_FERNANDA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/reflexoes_sobre_o_FERNANDA.pdf
http://lattes.cnpq.br/5769617707262986
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/6478221392862536
http://lattes.cnpq.br/6478221392862536
http://lattes.cnpq.br/5347495564538916
http://lattes.cnpq.br/4882314491136211
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_tratamento_do_imperativo_JOANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/o_tratamento_do_imperativo_JOANA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/alguns_dados_sobre_LORENA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/alguns_dados_sobre_LORENA.pdf
http://lattes.cnpq.br/7701576836776972
http://lattes.cnpq.br/7701576836776972
http://lattes.cnpq.br/5992506414152580
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_nos_a_gente_VITOR.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_nos_a_gente_VITOR.pdf
http://lattes.cnpq.br/8336242134033778
http://lattes.cnpq.br/0584382139015511
http://lattes.cnpq.br/0584382139015511
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_gramaticalizacao_do_conector_JULIO.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_gramaticalizacao_do_conector_JULIO.pdf
http://lattes.cnpq.br/4627884818151661
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_proposta_de_estudo_MARIA.pdf
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/uma_proposta_de_estudo_MARIA.pdf
http://lattes.cnpq.br/8181152428661520
http://lattes.cnpq.br/8601941855312445
http://www.filologia.org.br/xx_cnlf/resumos/simposio/a_variacao_tu_voce_SUELEN.pdf
http://lattes.cnpq.br/1903194942304281
http://lattes.cnpq.br/1903194942304281
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
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COQUETEL DE ENCERRAMENTO, 

das 16h00 às 17h30 do dia 02 de setembro, 

sob a coordenação de Marilene Meira da Costa 

 

REUNIÃO DA DIRETORIA DO CiFEFiL 

a partir das 17h30 do dia 02 de setembro 

presidida por José Pereira da Silva, 

seguida da eleição de nova Diretoria do CiFEFiL 

para o biênio 2016-2018. 

http://lattes.cnpq.br/7829235489117581
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
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