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APRESENTAÇÃO 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos tem o 

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

do CNLF, com a PROGRAMAÇÃO, o número 02 com os RESUMOS e o nú-

mero 03 com a primeira edição dos TEXTOS COMPLETOS dos traba-

lhos que serão publicados nos Anais Digitais do XII CNLF, Cadernos do 

CNLF, vol. XXII de 29 a 31 de agosto de 2018, realizado na UNIVER-

SIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ). 

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 edição 

ocorreu na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janei-

ro (Rio de Janeiro-RJ) e, depois disso, quinze edições consecutivas foram 

realizadas no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (Rio de Janeiro-RJ). Por causa disso, muitos participantes fre-

quentes deste Congresso já o consideravam um evento da UERJ, supon-

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

Somente a partir de 2014, é que ele se realizou 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. 
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Também em 2014 recomeçamos nossas atividades acadêmicas na 

Universidade Veiga de Almeida, com a IX Jornada Nacional de Linguís-

tica e Filologia da Língua Portuguesa, visto que foi na UVA que começa-

ram os primeiros eventos organizados pelo CiFEFiL, quando seu funda-

dor, Emanuel Macedo Tavares era professor de Filologia Românica nesta 

instituição. 

Neste ano de 2018, retornamos ao Instituto de Letras da UERJ e 

esperamos retribuir com um evento de alto nível, o XXII CNLF. 

Dando continuidade ao trabalho dos anos anteriores, estamos edi-

tando o livro de Programação, o livro de Resumos e a 1ª edição dos Tex-

tos Completos, em suporte eletrônico (virtual e digital), e a versão im-

pressa da Programação, para conforto dos congressistas: em suporte vir-

tual, na página do Congresso (http://www.filologia.org.br/xxii cnlf); em 

suporte digital, no volume XXII dos Cadernos do CNLF (CD-ROM) e 

em suporte impresso, no número 01 do vol. XXII dos Cadernos do 

CNLF. 

Os Anais Eletrônicos do XXII CNLF já trazem publicados, além 

do livro de Programação e Resumos, mais de trinta textos completos 

deste XXII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, que 

corresponde à 1ª edição dos Anais, para que os congressistas interessados 

possam levar consigo a edição de seu texto, não precisando esperar até o 

final do ano para terem em mãos a edição completa de todos os trabalhos. 

Reforçando afirmação acima, a programação vai publicada tam-

bém em caderno impresso, para se tornar mais facilmente consultável du-

rante o evento. 

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 2018. 

 

 

http://www.filologia.org.br/xxii%20cnlf
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QUARTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2018 

A partir das 8h, do dia 29/08/2018 

RECEPÇÃO E CREDENCIAMENTO DOS CONGRESSISTAS 

 

Das 10h às 11h, do dia 29/08/2018 

SESSÃO DE ABERTURA 

Serão dadas as boas-vindas aos congressistas pela Direção do Círculo 

Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, representada pelo 

Prof. Dr. José Pereira da Silva e pelo Prof. Dr. José Mario Botelho, e pela 

Direção do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Ja-

neiro (UERJ), representada pela Profª Drª Magali dos Santos Moura. 

 

Das 11h às 12h, do dia 29/08/2018 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

Em homenagem a Walmírio Macedo, sob a presidência do Prof. Dr. José 

Mario Botelho 

Conferência sobre “A semântica como mediadora entre o fenômeno e 

o juízo”, proferida por Prof. Dr. Marcelo Moraes Caetano Bro-

sens (UERJ e ABRAFIL). 

 

Das 12h às 14h, do dia 29/08/2018 

ALMOÇO 

 

http://www.filologia.org.br/cif_diretoria.html
http://www.filologia.org.br/cif_diretoria.html
http://www.institutodeletras.uerj.br/
http://www.institutodeletras.uerj.br/
http://www.filologia.org.br/xxii_cnlf/homenageado.htm
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4425330P2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4425330P2
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Das 14h às 16h, do dia 29/08/2018 

PRIMEIRA SESSÃO DE MINICURSOS 

SALA A – Minicurso 1 – “Os aspectos estéticos de odes de Horácio e 

de Ricado Reis” – oferecido por Marcio Luiz Moitinha Ribeiro (UERJ e 

ABRAFIL) e Daniel de Assis Soares. 

SALA B – Minicurso 2 – “A poética de Florbela Espanca” –  Fabiana 

de Paula Lessa Oliveira (UERJ) e Fabiana Rodrigues de Souza Pedro 

(UVA) 

SALA C – Minicurso 3 – “O homoerotismo no ‘Satyricon’, de Petrô-

nio: performance, posicionamento e teoria queer” – Elio Marques de 

Souto Junior (UFRJ) 

SALA D – Minicurso 4 – “A teoria do outro e os estudos sobre a per-

sonagem em ‘Estética da Criação Verbal’, de Mikhail Bakhtin” – 

Anne Caroline de Morais Santos (UVA) 

SALA E – Minicurso 5 – “Centenário do Modernismo (1918-2018)” – 

Camillo Cavalcanti (UESB) 

SALA F – Minicurso 6 – CANCELADO 

SALA G – Minicurso 7 – “Cultura digital para professores de lín-

guas: letramento digital, ferramentas e ambientes” – Márcio Luiz 

Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) 

 

Das 16h às 18h, do dia 29/08/2018 

PRIMEIRA SESSÃO DE PALESTRAS 

Sob a presidência do Prof. Dr. José Pereira da Silva. 

Primeira Palestra sobre “‘Memórias Póstumas de Tereza de Jesus’, de 

Martinho da Vila, e as estratégias textuais”, proferida pelo Prof. Dr. 

Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO). 

Segunda Palestra sobre “Walmírio Macedo e terminologia gramati-

cal”, proferida pelo Prof. Dr. José Pereira da Silva (UERJ). 

 

http://lattes.cnpq.br/0959356336664933
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8280482P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4419853J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4419853J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8761952D0
http://lattes.cnpq.br/1445952904635849
http://lattes.cnpq.br/1445952904635849
http://lattes.cnpq.br/9090359001764074
http://lattes.cnpq.br/8242836236924588
http://lattes.cnpq.br/8277768121091487
http://lattes.cnpq.br/8277768121091487
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
http://lattes.cnpq.br/5108554221161744
http://lattes.cnpq.br/4567157761169588
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Das 18h às 20h, do dia 29/08/2018 

SEGUNDA SESSÃO DE PALESTRAS 

Sob a presidência do Profª Drª Renata da Silva Barcellos. 

Primeira Palestra sobre “A linguagem dos periódicos de época, em 

torno à escravidão”, proferida pela Profª Drª Maria Lucia Mexias-

Simon (CiFEFiL). 

Segunda Palestra sobre “Walmírio Macedo e Bernard Pottier: níveis 

de lexicalização de acordo com o contexto”, proferida pela Profª Drª 

Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes (UFRRJ). 

http://lattes.cnpq.br/0314933761062584
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787893Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787893Y9
http://lattes.cnpq.br/5948304796744138
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QUINTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2018 

Das 10h às 12h, do dia 30/08/2018 

PRIMEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

SALA A – Grupo 01 de Comunicações, sobre o tema “Línguas estran-

geiras modernas”, sob a coordenação da Profª Mª Patricia dos Reis 

(UFMG), que falará sobre “Professores de Inglês de Parintins, no inte-

rior do Amazonas: da formação à atuação no Ensino Básico”. 

“O ensino de língua inglesa e o Moodle: uma relação possível?” – Li-

diane das Graças Bernardo Alencar (IFTO) e Mírian Nichida (IFTO) 

“De ‘Suor’ a ‘Sudor’, a tradução do vocabulário culturalmente mar-

cado no romance de Jorge Amado” – João Marcel Andrade Santana 

(UEFS) 

“Os recursos tecnológicos como instrumentos de aprendizagem de 

língua espanhola” – Paula Jucá de Sousa Santos (IFTO) 

“Ensino de língua estrangeira, formação de professores e produção 

de material didático” – Andiara Araujo Nascimento (UFBA) 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732855P4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732855P4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4451936P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4388482Z6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4476890U6
http://lattes.cnpq.br/3706131847945716
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SALA B – Grupo 02 de Comunicações, sobre o tema “Teoria e análise 

do texto” e “Teoria e análise do discurso”, sob a coordenação da Profª Mª 

Gisele Maria Nascimento Palmieri (UFRJ), que falará sobre “O ethos da 

omertà em ‘O dia da coruja’ e ‘A cada um o seu’: a construção dos 

narradores dos romances-ensaio de Leonardo Sciascia”. 

“A influência dos textos bíblicos na oralidade” – Max Alex de Souza 

Campello (UNIGRANRIO) 

“Análise do quadro comunicacional da criação de um arquivo teste-

munhal” – Jaqueline Aparecida Nogueira (UFMG) 

“Discursos de combate à violência contra mulheres da prefeitura de 

Salvador-Ba” – Nadia de Jesus Santos (UNEB) 

“Humanidades e a (des)ordem legislativa: análise do discurso do uti-

litarismo em sugestões sobre cursos universitários” – Éderson Luís 

Silveira (UFSC) e Wellton da Silva de Fatima (UFF) 

 

SALA C – Grupo 03 de Comunicações, sobre o tema “Linguagem verbal 

e não verbais” e “Uso, variação e mudança linguística”, sob a coordena-

ção da Profª Drª Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO). 

“Construção relacional com os verbos ‘tornar-se’ e ‘virar’: similari-

dades e diferenças” – Bruna Gois Pavão Ferreira (UFRJ) 

“Comunicação visual e instituição museal: a logomarca do Museu 

Ciência e Vida a partir da interpretação de artesãos de Duque de 

Caxias” – Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO) e Ana 

Paula Cavalcante Lira do Nascimento (UNIGRANRIO) 

“Projeto João de Barro: relações interdisciplinares entre literatura e 

memória” – Ana Paula Cavalcante Lira do Nascimento (UNIGRANRIO) 

e Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO) 

“Como falam os evangélicos: análises sobre os jargões da comunida-

de cristã” – Wagner Pavarine Assen (UERJ) e Nataniel dos Santos Go-

mes (UEMS) 

“A linguagem corporal na dança popular do Norte Fluminense” – 

Priscilla Gonçalves de Azevedo (UENF) 

http://lattes.cnpq.br/2906822313201283
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4462267H0
http://lattes.cnpq.br/3803091387198367
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4414841Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4414841Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4347587T6
http://lattes.cnpq.br/5615299587007705
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4403525J4
http://lattes.cnpq.br/5615299587007705
http://lattes.cnpq.br/1443567647547292
http://lattes.cnpq.br/1443567647547292
http://lattes.cnpq.br/1443567647547292
http://lattes.cnpq.br/5615299587007705
http://lattes.cnpq.br/4319651939557870
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/5201345262630506
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SALA D – Grupo 04 de Comunicações, sobre o tema “Lexicologia, lexi-

cografia e terminologia” e “Semântica”, sob a coordenação do Prof. Me 

Urandi Rosa Novais (FUFSE), que falará sobre “As metáforas da mor-

te: um passeio literário e musical”. 

 “Nomes para o órgão sexual feminino à luz do cognitivismo: gênero, 

tabu e preconceito”– Patrícia Oliveira de Freitas (UERJ) 

“Globalização, Cultura e Identidade” – Fátima Cristina Rivas Filipe de 

Oliveira (UNIGRANRIO) e Ana Paula Cavalcante Lira do Nascimento 

(UNIGRANRIO) 

“O embate das práticas discursivas em torno das propostas de priva-

tização das universidades públicas” – Ariane Oliveira de Sousa Torres 

(UERJ) 

“Crononímia e a identidade do tempo” – Reginaldo Nascimento Neto 

(UFT) 

 

SALA E – Grupo 05 de Comunicações, sobre o tema “Língua portugue-

sa” e “História da literatura”, sob a coordenação do Prof. Dr. Camillo 

Cavalcanti (UESB), que falará sobre “Mário de Andrade sem mito: es-

tudo de Macunaíma”. 

“Roland Barthes em verdade” – Camillo Cavalcanti (UESB) 

“Construções de deslocamento à esquerda no PB e no PE” – Carlos 

Eduardo Nunes Garcia (UFRJ) 

“Geomorfotoponímia histórica de Minas Gerais” – Marianna de Fran-

co Gomes (UFMG) 

“A filologia e o estudo histórico das línguas românicas” – Eliana Cor-

reia Brandão Gonçalves (UFBA) 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4337422Z6
http://lattes.cnpq.br/9020435138856873
http://lattes.cnpq.br/8793687935619492
http://lattes.cnpq.br/8793687935619492
http://lattes.cnpq.br/1443567647547292
http://lattes.cnpq.br/7838180823849629
http://lattes.cnpq.br/8242836236924588
http://lattes.cnpq.br/8242836236924588
http://lattes.cnpq.br/8242836236924588
http://lattes.cnpq.br/0754794649085408
http://lattes.cnpq.br/0754794649085408
http://lattes.cnpq.br/6531195394229070
http://lattes.cnpq.br/6531195394229070
http://lattes.cnpq.br/2864195573613178
http://lattes.cnpq.br/2864195573613178
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SALA F – Grupo 06 de Comunicações, sobre o tema “Crítica literária” e 

História das ideias linguísticas”, sob a coordenação da Profª Mª Mariana 

Vidal de Vargas, que falará sobre “Clarice Lispector para quem?”. 

“Eu sou favela: uma análise da voz do intelectual marginal Ferréz” – 

Katiuscia Corrêa Ricardo (UEMS) e Nataniel dos Santos Gomes 

(UEMS) 

 “O duplo amor de Gilka Machado” – Maria Júlia Santana Valério 

(UFRJ) e Eduardo Guerreiro Brito Losso (UFRJ) 

“O uso e as mudanças do verbo ‘have’ e o significado de posse: do 

inglês antigo ao inglês britânico contemporâneo” – Izabella Rosa Mal-

ta (UFMG) 

“A caminho da essência: a ascese segundo o neo-pitagorismo” – Bár-

bara Perez (UFRJ) e Eduardo Guerreiro Brito Losso (UFFRJ) 

 

SALA G – Grupo 07 de Comunicações, sobre o tema “Análise do texto”, 

sob a coordenação do Prof. Dr. Renato da Silva (UNIGRANRIO), que 

falará sobre “Analise dos discursos médicos na imprensa sobre a epi-

demia de Zika no Brasil”. 

“Organizando as ideias para a produção textual: a técnica da tem-

pestade mental aplicada à argumentação” – Caio Mieiro Mendonça 

(UFRJ) e Eliete F. Batista da Silveira (UFRJ) 

“Do diário ao vlog e seus livros: transformações das escritas de si” – 

Mylena Bonfim de Oliveira (UNIGRANRIO), Mariana Saramago Am-

brósio Soares (UNIGRANRIO) e Daniele Ribeiro Fortuna (UNIGRAN-

RIO) 

“‘Dentro do mar tem rio’: leitura e relações intertextuais nos gêneros 

poema e música” – Amanda Maria Nascimento Gomes (UNEB) 

“Artes visuais e linguagens: caminhos interdisciplinares” – Marcelo 

Vitor de Souza Paes (UERJ) e Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes 

(UFRRJ) 

 

Das 12h às 14h, do dia 30/08/2018 

ALMOÇO 

http://lattes.cnpq.br/5729800029601676
http://lattes.cnpq.br/5729800029601676
http://lattes.cnpq.br/0374465989349779
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/1834096645742746
http://lattes.cnpq.br/5410276989595754
http://lattes.cnpq.br/8616689570738813
http://lattes.cnpq.br/8616689570738813
http://lattes.cnpq.br/6016762988350173
http://lattes.cnpq.br/6016762988350173
http://lattes.cnpq.br/5410276989595754
http://lattes.cnpq.br/7285162368693824
http://lattes.cnpq.br/4638669376557553
http://lattes.cnpq.br/2171617984971953
http://lattes.cnpq.br/3278762828711680
http://lattes.cnpq.br/3278762828711680
http://lattes.cnpq.br/6878135619418108
http://lattes.cnpq.br/1623498361235285
http://lattes.cnpq.br/8306228156043345
http://lattes.cnpq.br/8306228156043345
http://lattes.cnpq.br/5948304796744138
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Das 14h às 16h, do dia 30/08/2018 

TERCEIRA SESSÃO DE PALESTRAS 

Sob a presidência da Profª Drª Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes. 

Primeira Palestra sobre “A Filologia e as Ciências do Léxico”, proferida 

pela Profª Drª Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB). 

Segunda Palestra sobre “O estudo morfológico sobre ‘interfixo’, lega-

do por Walmírio Macedo”, proferida pelo Prof. Dr. José Mario Botelho 

(FFP-UERJ e ABRAFIL). 

 

Das 16h às 18h, do dia 30/08/2018 

SEGUNDA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

SALA A – Grupo 01 de Comunicações, sobre o tema “Língua Portugue-

sa” e “Línguas clássicas”, sob a coordenação do Prof. Dr. Edison Lou-

renço Molinari (UFRJ), que falará sobre “Faetonte e as helíades nas 

metamorfoses de Ovídio”. 

“Topônimos latinizados na Flora Brasiliensis: o ano de 1819 da mis-

são austro-alemã no Brasil” –  Leonardo Ferreira Kaltner (UFF) 

“A presença das plantas na mitologia” – Francisco de Assis Florenço 

(UERJ) 

“Percorrendo a noção de sujeito nas Gramáticas Tradicionais” – Ka-

roline Silva Angelici (UFF) 

“Os fastos: o diálogo entre Júpiter Elício e Numa Pompílio” – Eliana 

da Cunha Lopes (CiFEFiL) 

 

SALA B – Grupo 02 de Comunicações, sobre o tema “Teoria da literatu-

ra” e “História da literatura”, sob a coordenação da Profª Drª Fabiana 

Bazilio Farias (UNIGRANRIO), que falará sobre “Uma poética do mí-

nimo: a potência do breve e do micro no texto literário”. 

“‘O meu novo olhar’: Visionarismo e cinema em Murilo Mendes” – 

Isabelle Montenegro Ramos (UFRJ) e Eduardo Guerreiro Brito Losso 

(UFFRJ) 

http://lattes.cnpq.br/5948304796744138
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://lattes.cnpq.br/4116343198321303
https://www.google.com.br/search?q=Edison+Louren%C3%A7o+Molinari&oq=Edison+Louren%C3%A7o+Molinari&aqs=chrome..69i57.3136j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.br/search?q=Edison+Louren%C3%A7o+Molinari&oq=Edison+Louren%C3%A7o+Molinari&aqs=chrome..69i57.3136j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771740A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8736347Y2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8736347Y2
http://lattes.cnpq.br/4195508190591537
http://lattes.cnpq.br/4195508190591537
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4719598T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4719598T4
http://lattes.cnpq.br/4781600566146462
http://lattes.cnpq.br/5410276989595754
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“A história da literatura contada e recontada: como alunos do ensino 

médio do CAP-UNIGRANRIO ‘leram’ João do Rio e Olavo Bilac?” 

– Jacqueline de Cassia Pinheiro Lima (UNIGRANRIO), Jéssica Carvalho 

da Silva (UNIGRANRIO), Annelyse Guedes Ramos (UNIGRANRIO) e 

Larissa Lima (UNIGRANRIO) 

“A liberdade refreada das personagens femininas nos contos ‘Amor’ 

e ‘A fuga’, de Clarice Lispector.” – Ana Cristina dos Santos (UERJ e 

UVA) e Olga Mariáh Santos de Freitas (UVA) 

“Letramento literário nas séries iniciais: uma reflexão prática” – Mi-

chele Cristine Silva de Sousa (SEE-RJ)  

 

SALA C – Grupo 03 de Comunicações, sobre o tema “Teoria e análise 

do texto” e “Teoria e análise do discurso”, sob a coordenação da Profª 

Drª Simone Campos Paulino (UNIGRANRIO)  

“Linguagem de mulher e silenciamento no conto ‘Entre as folhas do 

verde ‘o’’’, de Marina Colasanti” – Simone Campos Paulino (UNI-

GRANRIO) e Idemburgo Pereira Frazão Félix (UNIGRANRIO)  

“Textualidade: breve análise descritiva dos movimentos coesivos em 

textos de alunos do Ensino Fundamental II” – Manoel Felipe Santiago 

Filho (UERJ) 

“Especificidades culturais da comunidade pesqueira de Arraial do 

Cabo: os muxuangos” – Manuela Chagas Manhães (UENF e UNESA) 

“Memória, narratividade e socialização: a manutenção e ressignifi-

cação da memória social nas comunidades pesqueiras de Arraial do 

Cabo” – Manuela Chagas Manhães (UENF e UNESA) 

“Da ‘Flor do Lácio’, de Bilac, ao néctar da língua em Bojunga” – Sô-

nia de Almeida Barbosa Grund (UNIGRANRIO) e Idemburgo Pereira 

Frazão Félix (UNIGRANRIO) 

 

SALA D – Grupo 04 de Comunicações, sobre o tema “Análise e crítica 

literária”, sob a coordenação do Prof. Dr. Armando Ferreira Gens Filho 

(FFP-UERJ), que falará sobre “Moldes, aferições e arrolamentos na 

poesia de autoria feminina”. 

http://lattes.cnpq.br/5615299587007705
http://lattes.cnpq.br/4757165105573091
http://lattes.cnpq.br/3130175982320703
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8747243U9
http://lattes.cnpq.br/1711549728282474
http://lattes.cnpq.br/1711549728282474
http://lattes.cnpq.br/5394436574858852
http://lattes.cnpq.br/5108554221161744
http://lattes.cnpq.br/4533921170084373
http://lattes.cnpq.br/4533921170084373
http://lattes.cnpq.br/9529664924858036
http://lattes.cnpq.br/9529664924858036
http://lattes.cnpq.br/1935950094320017
http://lattes.cnpq.br/1935950094320017
http://lattes.cnpq.br/5108554221161744
http://lattes.cnpq.br/5108554221161744
http://lattes.cnpq.br/5726686541449490
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“Uma história negativa: o desencanto e o pessimismo histórico do 

príncipe de Salina d’O Leopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedu-

sa” – Leonardo Vianna da Silva (UFRJ) 

“Limites e possibilidades das personagens autômatas em ‘Eu, Robô’, 

de Isaac Asimov” – Monize Fernandes Vieira Costa (UFMA) e Valeria 

Angelica Ribeiro Arauz (UFMA) 

“A ironia em ‘O judeu’, de Camilo Castelo Branco” – Fabiana de Pau-

la Lessa Oliveira (UERJ) 

“Crise econômica através do discurso hiperbólico de Peter Joseph na 

trilogia Zeitgeist” – Adelson Oliveira Mendes (UNEB) e Thiago Mar-

tins Caldas Prado (UNEB) 

 

SALA E – Grupo 05 de Comunicações, sobre o tema “Políticas linguísti-

cas e ensino de língua”, sob a coordenação da Profª Mª Elaine Vasquez 

Ferreira de Araujo (UNIGRANRIO). 

“Letramento digital e letramento crítico: repensando perspectivas 

para o ensino de línguas nas escolas” – Elaine Vasquez Ferreira de 

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

“A leitura na era digital: um desafio no ensino online” – Vanessa Fer-

nandes dos Santos (UNIGRANRIO), Mônica Campos Santos Mendes 

(UNIGRANRIO) e Márcio Luiz Corrêa Vilaça (UNIGRANRIO) 

“Contribuições da metáfora gramatical na produção escrita do ensi-

no médio” – Elisa da Silva de Almeida (UERJ) 

“Atividades mediadas de leitura que fomentam a imaginação e a 

construção do empoderamento discente” – Aline Salucci Nunes 

(UERJ) 

“Descrição semântica do uso do vocábulo ‘expectativa’ em corpora 

digitalizados” – Daniel Felix da Costa Júnior (UFF) 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8538368J7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8985237U5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769501T8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769501T8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4419853J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4419853J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165872A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4245122A3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4245122A3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4404533J1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4404533J1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4404533J1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4404533J1
http://lattes.cnpq.br/8277768121091487
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4331490A4
http://lattes.cnpq.br/8277768121091487
http://lattes.cnpq.br/5399720109522918
http://lattes.cnpq.br/7416550370376398
http://lattes.cnpq.br/8807763647463041
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SALA F – Grupo 06 de Comunicações, sobre o tema “Língua portugue-

sa” e “Teoria e prática da tradução”, sob a coordenação do Prof. Me Má-

rio Biriate (UP-Moçambique), que falará sobre “A sintaxe da concor-

dância relativa em Cinyanja”. 

“Diálogos entre a Morfologia Lexical e a culinária brasileira: análise 

dos processos de formação de palavras nos nomes dos hambúrgueres 

artesanais” – Ana Helena Rebouças Rosa (UFMG), Janaina Luisa Gon-

çalves (UFMG) e Maria Cândida Trindade Costa de Seabra (UFMG) 

“A linguagem e os seus desafios na obra de Fernando Pessoa frente 

ao processo de tradução” – Camylla Herculano Cabral de Barros 

(UFPE) 

“A problemática do gênero: flexão ou derivação?” – Everton José 

Barbosa de Santana (UERJ), Dayane Rita da Cruz Ferreira (UERJ) e Lú-

cia Deborah Ramos de Araujo (UERJ) 

“Zoombie quiz: o jogo como material didático para o desenvolvimen-

to da oralidade em língua inglesa” – Julia Wundrach Pinto (UNI-

GRANRIO) e Solimar Patriota Silva (UNIGRANRIO) 

 

SALA G – Grupo 07 de Comunicações, sobre o tema “Análise e crítica 

literária”, “Lexicologia” e “Teoria e análise do texto”, sob a coordenação 

da Profª Drª Daniele Ribeiro Fortuna (UNIGRANRIO), que falará sobre 

“Diários masculinos da década de 1950: Resultados preliminares de 

uma pesquisa”. 

“As representações do feminino na obra ‘O mulato’” – Jandiara Fer-

nanda Silva de Paiva (UNIGRANRIO) e Idemburgo Pereira Frazão Felix 

(UNIGRANRIO) 

“Análise do campo lexical dos alimentos em ‘O sal é um dom, recei-

tas de dona canô’” – Lise Mary Arruda Dourado (UNEB) 

“Glossário do café: um estudo do léxico utilizado na cafeicultura mi-

neira” – Simone Dornelas de Carvalho (UFMG) 

“Os litotopônimos históricos na Capitania de Minas Gerais nos sécu-

los XVIII e XIX” – Maryelle Joelma Cordeiro (UFMG) 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5361404653742547
http://lattes.cnpq.br/5361404653742547
http://lattes.cnpq.br/3335599801517397
http://lattes.cnpq.br/3335599801517397
http://lattes.cnpq.br/0209259220684913
http://lattes.cnpq.br/2656202901708208
http://lattes.cnpq.br/7832070698953599
http://lattes.cnpq.br/7832070698953599
http://lattes.cnpq.br/9608748081362707
http://lattes.cnpq.br/9608748081362707
http://lattes.cnpq.br/2185314502213665
http://lattes.cnpq.br/7049276816700559
http://lattes.cnpq.br/6878135619418108
http://lattes.cnpq.br/4079027473527528
http://lattes.cnpq.br/4079027473527528
http://lattes.cnpq.br/6105204537947616
http://lattes.cnpq.br/1520476946076021
http://lattes.cnpq.br/6566136189348312
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Das 18h às 20h, do dia 30/08/2018 

PRIMEIRA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS 

SALA A – M-R1 sobre o tema “Filologia e a teoria dos campos lexi-

cais”, sob a presidência da Profª Drª Celina Márcia de Souza Abbade 

(UNEB), que falará sobre “Os campos lexicais no pentateuco espírita”. 

“O léxico e a identidade sertaneja: as etnias presentes na obra “fi-

dalgos e vaqueiros”, de Eurico Alves Boaventura” – Charlene Cristine 

Conceição de Jesus (UNEB) e Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB) 

“O que é que a cozinha baiana tem? Um estudo do campo lexical dos 

alimentos em ‘A Bahia já foi assim’, de Hildegardes Vianna” – Lise 

Mary Arruda Dourado (UNEB) e Celina Márcia de Souza Abbade 

(UNEB) 

“Hashtags: uma proposta de organização à luz dos campos lexicais” 

– Marcos André Queiroz de Lima (UNEB) 

 

SALA B – M-R2 sobre o tema “Ensino de Língua Portuguesa na Edu-

cação Básica: textos; contextos; linguagens”, sob a presidência do Pro-

fª Drª Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ), que falará sobre 

“Língua Portuguesa na Educação Básica: textos, contextos, lingua-

gens”. 

“O conto na sala de aula: reflexões sobre práticas escolares e a litera-

tura no ensino fundamental” – Marcela Martins de Melo Fraguas 

(UERJ) 

“Coesão e coerência textual, conjunções e orações em uma coleção de 

língua portuguesa aprovada no PNLD 2018” – Jefferson Evaristo do 

Nascimento Silva (UERJ) 

“Língua Portuguesa e Literatura Infantojuvenil” – Felipe Lacerda de 

Melo Cruz (UERJ) 

“As expressões lexicalizadas no ensino básico: uma proposta de le-

tramento linguístico-literário” – Márcia da Gama Silva Felipe (UERJ) 

“HQ: do humano no quadro à história em quadrinho” – Felipe Mora-

es Pereira (UERJ) 

http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://lattes.cnpq.br/2196844681475258
http://lattes.cnpq.br/2196844681475258
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://lattes.cnpq.br/6105204537947616
http://lattes.cnpq.br/6105204537947616
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://lattes.cnpq.br/9979051345826156
http://lattes.cnpq.br/0404290206593556
http://lattes.cnpq.br/0247443750575456
http://lattes.cnpq.br/7711892450310178
http://lattes.cnpq.br/7711892450310178
http://lattes.cnpq.br/7041212558821570
http://lattes.cnpq.br/7041212558821570
http://lattes.cnpq.br/0368935869283244
http://lattes.cnpq.br/2510999155356727
http://lattes.cnpq.br/2510999155356727


XXII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA 

Anais do XXII Congresso Nacional de Linguística e Filologia: Programação 19 

“O texto literário na sala de aula: a crônica de humor como estraté-

gia de ensino” – Danielle Ferreira Martins Bastos (UERJ) 

 

SALA C – M-R3 sobre o tema “Palavras e mais palavras: estudos teó-

ricos e práticas em uso”, sob a presidência da Profª Drª Denise Salim 

Santos (UERJ), que falará sobre “A palavra em estudos e interfaces 

possíveis”. 

“Construindo competências léxico-semânticas em aulas de Português 

para Estrangeiros” – Alexandre Ribeiro (UERJ) 

“Colina, monte ou morro: usos no Brasil” – Laura A. Ferreira do Car-

mo (Casa Rui Barbosa) 

“Onomasiologia: primeiras etapas na elaboração de um dicionário 

analógico” – Camille Roberta Ivantes Braz (UERJ) e Flavio de Aguiar 

Barbosa (UERJ) 

“Um certo exotismo vocabular: A pedra lisa, de Ismael de Lima Cou-

tinho” – Michelle de Chiara Ferreira (UERJ) 

“A vida lexical no trabalho lexicográfico: um mergulho abissal” – 

Flavio de Aguiar Barbosa (UERJ) 

 

SALA D – M-R4 sobre o tema “A importância da leitura para a pro-

dução textual”, sob a presidência da Profª Drª Aira Suzana Ribeiro Mar-

tins (CP II), que falará sobre “A leitura do livro de imagens e a produ-

ção textual”. 

“A palavra como ferramenta para a aprendizagem: a abordagem do 

léxico na interdisciplinaridade” – Leila de Souza Marins (CP II) 

“O uso da tecnologia na produção do poema” – Jullie Maggessi (CP II) 

“‘Dom Quixote’: uma experiência com a leitura de clássicos e a ani-

mação” – Viviane dos Santos Nascimento (SEEDUC-RJ) 

“As múltiplas linguagens nas leituras de ‘Guerra e Paz’ em sala de 

aula” – Jane Kelly de Souza Nascimento (CP II) 

 

http://lattes.cnpq.br/8660542420569221
http://lattes.cnpq.br/4211922708751904
http://lattes.cnpq.br/4211922708751904
http://lattes.cnpq.br/5313864064630759
http://lattes.cnpq.br/5313864064630759
http://lattes.cnpq.br/0281202091627996
http://lattes.cnpq.br/0281202091627996
http://lattes.cnpq.br/3942449119374615
http://lattes.cnpq.br/0281202091627996
http://lattes.cnpq.br/5782483080580976
http://lattes.cnpq.br/5782483080580976
http://lattes.cnpq.br/7019164520455553
http://lattes.cnpq.br/9075505385007370
http://lattes.cnpq.br/6415794295700157
http://lattes.cnpq.br/9714798197406697
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SALA E – M-R5 sobre o tema “Edição, estudo e preservação de tex-

tos”, sob a presidência da Profª Drª Norma Suely da Silva Pereira 

(UFBA), que falará sobre “Práticas sociorreligiosas em documentos 

notariais”. 

“Estudos crítico-filológicos: teorias e práticas editoriais” – Rosa Bor-

ges dos Santos (UFBA) 

“Edição de texto e aspectos da toponímia baiana em documentos his-

tóricos” – Eliana Correia Brandão Gonçalves (UFBA) 

 

SALA F – M-R6 sobre o tema “Alguns olhares sobre o ensino de lín-

gua portuguesa”, sob a presidência da Profª Drª Marilia Siqueira da Sil-

va (IFF), que falará sobre “Ensino de língua materna no IFFluminen-

se: com a palavra, o aluno de Letras”. 

“Competência leitora: um alicerce para o ensino-aprendizagem de 

língua” – Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi (IFF) 

“A importância da diacronia no ensino de língua portuguesa” – José 

Carlos Alves de Azeredo Júnior (IFF) 

“Os gêneros nos livros didáticos: textuais ou discursivos?” – Thiago 

Eugênio Loredo Betta (IFF) 

http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://lattes.cnpq.br/8304009821730324
http://lattes.cnpq.br/2864195573613178
http://lattes.cnpq.br/8295814055791842
http://lattes.cnpq.br/8295814055791842
http://lattes.cnpq.br/9338033094619790
http://lattes.cnpq.br/1086594581947542
http://lattes.cnpq.br/1086594581947542
http://lattes.cnpq.br/2040147318533539
http://lattes.cnpq.br/2040147318533539
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SEXTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2018 

Das 10h às 12h, do dia 31/08/2017 

SEGUNDA SESSÃO DE MESAS-REDONDAS 

 

SALA A – M-R1 sobre o tema “Política linguística e ensino de língua: 

crenças, identidades e atitudes”, sob a presidência do Prof. Dr. Clézio 

Roberto Gonçalves (UFOP). 

“Aquisição da segunda língua em escolas de idiomas: um paralelo 

entre o contexto subjacente à prática docente e o processo de aquisi-

ção” – Michelle Barbosa de Oliveira (UFOP) e Clézio Roberto Gonçal-

ves (UFOP) 

“A importância do letramento no ensino fundamental” – Elaine da 

Fonseca Ramos (UFOP) e Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 

“Políticas linguísticas e o exercício da leitura na construção da iden-

tidade” – Niceia Aparecida da Cunha Souza (UFOP) e Clézio Roberto 

Gonçalves (UFOP) 

“Benzeção: uma prática social” – Celina Gontijo Cunha (UFOP) e Clé-

zio Roberto Gonçalves (UFOP) 

“A produção do fonema /R/ no centro-oeste mineiro: aspectos sociais” 

– Juraci da Silva Carmo (UFOP) e Clézio Roberto Gonçalves (UFOP) 

 

SALA B – M-R2 sobre o tema “Lexicologia, onomástica e suas inter-

faces”, sob a presidência de Profª Drª Karylleila dos Santos Andrade 

http://www.filologia.org.br/xxi_cnlf/programacao1.htm#Q1
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/8173525519979483
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/8666145353704499
http://lattes.cnpq.br/8666145353704499
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/3633839530929603
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/6590090361541847
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://lattes.cnpq.br/0900687319942835
http://lattes.cnpq.br/1258641327527676
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760845H7


 

22 Cadernos do CNLF, vol. XXII, n. 1. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2018. 

(UFT), que falará sobre “Sistema toponímico do tocantins SISTOP: 

resultados preliminares” 

“Software toponímico do tocantins (SISTOP): resultados prelimina-

res” – Rodrigo Vieira do Nascimento (UFT) 

“A toponímia da baía de todos os santos, encantos e axé” – Celina 

Márcia de Souza Abbade (UNEB) 

“Quilombo e quilombola: interações entre aspectos sócio-culturais, 

lexicológicos e lexicográficos” – Ruberval Rodrigues de Sousa (UFT) 

“Construindo um banco de dados para as pesquisas toponímicas” – 

Marta Maria Gomes (UNEB) e Clese Mary Prudente Correia (UNEB) 

 

SALA C – M-R3 sobre o tema “Ensino de língua estrangeira, forma-

ção de professores e produção de material didático”, sob a presidência 

da Profª Drª Laura de Almeida (UESC), que falará sobre “Gêneros tex-

tuais e digitais no ensino-aprendizagem de língua inglesa”. 

“A formação de comunidades de prática e a construção da identida-

de docente de Professores de Língua Inglesa” – Elaine Cristina Medei-

ros Frossard (UESC) 

“Caminhos da gamificação: o dispositivo móvel como ferramenta po-

tencializadora do ensino” – Claudia Pungartnik (UESC) 

“Recortes da história e culturas africanas: a Lei Nº10.639/03 na sala 

de aula de Língua Inglesa” – Andiara Araujo Nascimento (UFBA) 

e Marcia Paraquett Fernandes (UFBA) 

“Contribuições da linguística de corpus para o ensino de idiomas e 

elaboração de material didático” – Thereza Cristina de Souza Lima 

(UNINTER) 

 

SALA D – M-R4 sobre o tema “Múltiplos olhares sobre o processo de 

produção textua”, sob a presidência da Profª Drª Claudia Moura da Ro-

cha, que falará sobre “Subsídios semântico-pragmáticos a serviço da 

leitura e da produção textual”. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4360809J4
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4263703A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710705D2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4746098J4
http://lattes.cnpq.br/4147029498997539
http://lattes.cnpq.br/1044208452577915
http://lattes.cnpq.br/1044208452577915
http://lattes.cnpq.br/2878621285863394
http://lattes.cnpq.br/3706131847945716
http://lattes.cnpq.br/0816952548853040
http://lattes.cnpq.br/8201734695191271
http://lattes.cnpq.br/5891003802019200
http://lattes.cnpq.br/5891003802019200
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“Discutindo a informatividade em redações escolares” – Ana Cristina 

dos Santos Malfacini (UERJ) 

“A construção do significado linguístico: a sala de aula como dimen-

são de realidade” – Alexandre Batista da Silva (CUGB) 

“A argumentatividade: estratégias discursivas” – Charleston de Car-

valho Chaves (UFRJ) 

“O jogo de opostos: processos semântico-discursivos na análise de 

textos não verbais” – Marcelo Gomes Beauclair (UERJ) 

“A coesão como fator de progressão textual” – Rosane Reis de Olivei-

ra (UERJ) 

 

SALA E – M-R5 sobre o tema “Letramento à margem: trabalhando 

com inclusão no Ensino Médio”, sob a presidência do Prof. Me Jorge 

Luiz Marques de Moraes (CP II). 

“Relato de experiências metodologia ativa no ensino de Língua Ingle-

sa em turmas de aceleração” – Mariana Vera Cruz Pereira (CP II) 

“Aula de Leitura, leitura na aula: uma proposta para o letramento 

literário na EJA” – Michele Francisco Cassiano (CP II) 

“A prática de leitura presente na Sala de Recursos Multifuncionais 

com as crianças com deficit cognitivo e deficiência intelectual” – Mar-

cia Cristina Mendes de Freitas (CP II) 

“Invertendo a lógica da sala de aula: criação de paródias com alunos 

da EJA” – Adriana do Nascimento Querido (CP II) 

 

SALA F – M-R6 sobre o tema “Fontes primárias, história e memória: 

práticas culturais e edições”, sob a presidência da Profª Drª Norma Sue-

ly da Silva Pereira (UFBA). 

“Práticas culturais na Bahia colonial: o recolhimento de mulheres 

adúlteras” – Rose Mary Souza de Souza (UFBA) e Norma Suely da Sil-

va Pereira (UFBA) 

http://lattes.cnpq.br/7804604407025115
http://lattes.cnpq.br/7804604407025115
http://lattes.cnpq.br/6709160055733486
http://lattes.cnpq.br/4607106719006663
http://lattes.cnpq.br/4607106719006663
http://lattes.cnpq.br/8179102263031120
http://lattes.cnpq.br/3700743192396530
http://lattes.cnpq.br/3700743192396530
http://lattes.cnpq.br/8721420455289836
http://lattes.cnpq.br/8721420455289836
http://lattes.cnpq.br/0811715889310222
http://lattes.cnpq.br/0851763311861239
http://lattes.cnpq.br/0851763311861239
http://lattes.cnpq.br/9917389372001353
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
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“Aspectos do léxico eclesiástico colonial da Capitania da Bahia” – 

Carla Carolina Ferreira Gomes Querino (UFBA) e Norma Suely da Silva 

Pereira (UFBA) 

“Estudo dos elementos intrínsecos constitutivos do formulário em 

testamentos coloniais” – Elian Conceição Luz (UFBA) e Norma Suely 

da Silva Pereira (UFBA) 

“Vozes do além-mar: o contato linguístico italiano-português nas 

cartas do início do século XX” – Bruno Ferreira (UFBA) e Norma Sue-

ly da Silva Pereira (UFBA) 

 

Das 12h às 14h, do dia 31/08/2018 

ALMOÇO 

 

Das 14h às 16h, do dia 31/08/2018 

TERCEIRA SESSÃO DE COMUNICAÇÕES 

SALA A – Grupo 01 de Comunicações, sobre o tema “Lexicologia, lexi-

cografia e terminologia” e “Semântica”, sob a coordenação da Profª Drª 

Lise Mary Arruda Dourado (UNEB). 

 “O que é que a cozinha baiana tem? Um estudo do campo lexical dos 

alimentos em a Bahia já foi assim, de Hildegardes Vianna” – Lise 

Mary Arruda Dourado (UNEB) e Celina Márcia de Souza Abbade (UNEB) 

“A motivação toponímica das praças públicas de Feira de Santana-

BA: português/LIBRAS” – Carlos Messias Alves de Jesus (UEFS) e Li-

liane Lemos Santana Barreiros (UEFS) 

“Estudo toponímico do centro comercial de Feira de Santana-BA: a 

motivação dos sinais em LIBRAS” – Daniela Betânia dos Santos Fer-

reira (UEFS) e Liliane Lemos Santana Barreiros (UEFS) 

“Escrita de si e enunciação” – Felipe de Andrade Constancio (UERJ) e 

Pilar Cordeiro Guimarães Paschoal (UERJ) 

“Os sociotopônimos africanos em Minas Gerais” – Emanoela Cristina  

Lima Cotta (UFMG) 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4615207Y6
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/4935579195206252
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/6685590594527900
http://lattes.cnpq.br/6105204537947616
http://lattes.cnpq.br/6105204537947616
http://lattes.cnpq.br/6105204537947616
http://lattes.cnpq.br/2057305545842187
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4304613Z5
http://lattes.cnpq.br/7736823266867241
http://lattes.cnpq.br/7736823266867241
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4388730A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4388730A8
http://lattes.cnpq.br/7736823266867241
http://lattes.cnpq.br/5740787513175710
http://lattes.cnpq.br/4898261445263312
http://lattes.cnpq.br/9487663475708222
http://lattes.cnpq.br/9487663475708222
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SALA B – Grupo 02 de Comunicações, sobre o tema “Teoria e análise 

do texto” e “Teoria e análise do discurso”, sob a coordenação da Profª 

Drª Heloisa Mara Mendes (UFU), que falará sobre “O lugar das línguas 

indígenas e africanas no Museu da Língua Portuguesa” 

“Bio/grafia, contexto e narrativa em ‘Hidden Figures’, de Margot 

Lee Shetterly” – Aysla Caroline de Sousa Silva (UFMA), Valeria Ange-

lica Ribeiro Arauz (UFMA) e Walderlanne da Silva Ferreira (UFMA) 

“A constituição do reconhecimento comunitário nas comunidades 

tradicionais pesqueiras cabistas por meio de particularidades simbó-

licas” – Manuela Chagas Manhães (UENF e UNESA) 

“Comunidade pesqueira de Arraial do cabo: a representação dos ca-

bistas pela narrativa” – Manuela Chagas Manhães (UENF e UNESA) 

“A desvitimização no documentário de Eduardo Coutinho” – Gui-

lherme Veiga Rodrigues de Mendonça (UNIGRANRIO) e Anna Paula 

Soares Lemos (UNIGRANRIO) 

 

SALA C – Grupo 03 de Comunicações, sobre o tema “Aquisição da lin-

guagem” e “Crítica textual”, sob a coordenação do Prof. Dr. Daniel Padi-

lha Pacheco da Costa (UFU), que falará sobre “A tradução na história: 

transmissão cultural e crítica textual”. 

“Textos teatrais e os territórios de identidades na Bahia: uma análise 

geográfica a partir de uma leitura filológica” – Luana Dall’Agnol Ri-

beiro (UFBA) e Isabela Santos de Almeida (UFBA) 

“Beowulf: o Herói, os Monstros e a Bíblia” – João Bittencourt de Oli-

veira (UERJ) 

“Práticas de escrita libertária: ensino fundamental e escritas de si” – 

Penélope Cavalcante Monteiro (UNIGRANRIO) e Jurema Rosa Lopes 

(UNIGRANRIO) 

“Análise de Discurso Crítica e Pedagogia Histórico-Crítica: aproxi-

mações para o ensino de leitura e de escrita” – André Lúcio Bento 

(PPG-IELT/UEG e PNPD-CAPES) 

 

SALA D – Grupo 04 de Comunicações, sobre o tema “Análise do Dis-

curso”, sob a coordenação da Profª Drª Edina Regina Pugas Panichi 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4130397H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769501T8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769501T8
http://lattes.cnpq.br/9529664924858036
http://lattes.cnpq.br/9529664924858036
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8490071E6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8490071E6
http://lattes.cnpq.br/6614094602117029
http://lattes.cnpq.br/6614094602117029
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735351E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735351E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4265003E9
http://lattes.cnpq.br/2526471081532693
http://lattes.cnpq.br/2526471081532693
http://lattes.cnpq.br/0590249061988461
http://lattes.cnpq.br/8356147996171580
http://lattes.cnpq.br/4639740000698947
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
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(UEL), que falará sobre “A ilustre arte de comer nas memórias na-

veanas”. 

“Estilística e discurso jurídico em atos de violência contra a mulher” 

– Claudete Carvalho Canezin (UEL) 

“Narrativa, memória e transformação em ‘A falecida’, de Nelson 

Rodrigues” – José Francisco Quaresma Soares da Silva (UEL) e Edina 

Regina Pugas Panichi (UEL) 

 “Gênese, gênero e discurso: escolhas que dão forma à criação” – Li-

via Sprizão de Oliveira (UEL) 

“A Crítica Genética no processo criativo de Ferreira Gullar” – Cláu-

dia Gomes de Albuquerque Hauly (UEL) 

“Cavalinho-de-judeu, donzelinha, jacinta e lava-bunda: variação le-

xical para o inseto típico de áreas alagadiças” – Thiago Leonardo Ri-

beiro (UEL) 

SALA E – Grupo 05 de Comunicações, sobre o tema “Teoria e análise 

do texto” e “Teoria e análise do discurso”, sob a coordenação da Profª 

Drª Anne Caroline de Morais Santos (UVA). 

“Retórica no Tribunal do Júri: um estudo do ethos” – Ingrid Ribeiro 

(UVA), Isabella Silva Rodrigues (UVA) e Anne Caroline de Morais San-

tos (UVA) 

“O esporte na sinfonia ‘Paulistana’, de Billy Blanco: uma leitura in-

terdisciplinar” – Márcia Antonia Guedes Molina (UFMA) e Profª Drª 

Valeria Angelica Ribeiro Arauz (UFMA) 

“Um estudo descritivo-analítico das gramáticas da primeira infância 

do século XIX: Brasil e Portugal” – Márcia Antonia Guedes Molina 

(UFMA) e Arthur Vinicius Sousa Silva (UFMA) 

“Autoria textual: um estudo de caso em Linguistica Forense” – Mo-

nica Azzariti (UERJ) e Welton Pereira e Silva (UFRJ) 

“Ethos projetivo representado e o Tribunal do Júri: estratégia ar-

gumentativa ou violência linguística?” – Ingrid Ribeiro (UVA), Isabel-

la Silva Rodrigues (UVA) e Anne Caroline de Morais Santos (UVA) 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776600E8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273342U4
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://lattes.cnpq.br/9364996438962646
http://lattes.cnpq.br/2559434464613448
http://lattes.cnpq.br/2559434464613448
http://lattes.cnpq.br/4017488170267146
http://lattes.cnpq.br/4017488170267146
http://lattes.cnpq.br/3367075615624012
http://lattes.cnpq.br/3367075615624012
http://lattes.cnpq.br/9090359001764074
http://lattes.cnpq.br/9090359001764074
http://lattes.cnpq.br/9090359001764074
http://lattes.cnpq.br/6503433740335752
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769501T8
http://lattes.cnpq.br/6503433740335752
http://lattes.cnpq.br/8586186186854932
http://lattes.cnpq.br/9539132294451470
http://lattes.cnpq.br/9539132294451470
http://lattes.cnpq.br/6225951527694137
http://lattes.cnpq.br/9090359001764074
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SALA F – Grupo 06 de Comunicações, sobre o tema “Língua Portugue-

sa” e “Uso, variação e mudança linguística”, sob a coordenação da Profª 

Drª Vivian Canella Seixas (UFMG), que falará sobre “As abreviaturas 

na Minas setecentista: emprego da tipologia em função das variáveis 

sexo e faixa etária”. 

“Análise entoacional das interrogativas no Espírito Santo” – Priscilla 

Gevigi de Andrade Majoni (UFRJ) 

“Variação e mudança do português brasileiro em Foz do Iguaçu, o 

biótopo da tríplice fronteira. Descrição e análise contrastiva de ex-

pressões espaciais com a Teoria da Nanosintaxe e Semântica concei-

tual” – Carlos Manuel Pinzon Amaya (UNILA) e Valdilena Rammé 

(UNILA) 

“Uma comparação não linear: o cruzamento vocabular frente à hi-

pocorização” – Vitória Benfica da Silva (UFRJ) 

“O alçamento vocálico em dois falares mineiros: o papel do item lexi-

cal e das consoantes adjacentes” – Fernando Antônio Pereira Lemos 

(CEFET-MG) 

 

SALA G – Grupo 07 de Comunicações, sobre o tema “Teoria da literatu-

ra” e “Língua portuguesa”, sob a coordenação da Profª Drª – Cristina da 

Conceição Silva (UNIGRANRIO). 

“‘Quando voltei, tive uma surpresa’: o laboratório de Joel Rufino 

dos Santos” – Andressa Monteiro de Carvalho (UNIGRANRIO) 

“As tensões sociais e econômicas no século XVII do Recôncavo Baia-

no, satirizadas pela poética de Boca do Inferno” – Cristina da Concei-

ção Silva (UNIGRANRIO) e José Geraldo da Rocha (UNIGRANRIO) 

“Intertextualidade, ironia e paródia em charges do jornal o globo” – 

Ivone da Silva Rebello (SEEDUC) 

“Filologia Amazônica: uma experiência de edição de manuscritos ju-

diciais em Rio Branco/AC” – Mário Luis Villarruel da Silva (UFAC) 

“Ingresso por cotas em universidade pública brasileira: memórias 

em embate” – Isabel Cristina Rodrigues (UERJ) 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4420644U8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4368780T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4368780T6
http://lattes.cnpq.br/4889875630540441
http://lattes.cnpq.br/1517977136590595
http://lattes.cnpq.br/5172848561048045
http://lattes.cnpq.br/2322884974021741
http://lattes.cnpq.br/0902739833625614
http://lattes.cnpq.br/0902739833625614
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8718362Z4
http://lattes.cnpq.br/0902739833625614
http://lattes.cnpq.br/0902739833625614
http://lattes.cnpq.br/7888029846019303
http://lattes.cnpq.br/2138131563483361
http://lattes.cnpq.br/2688983219025612
http://lattes.cnpq.br/2527370566086043
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Das 16h às 17h, do dia 31/08/2018 

SESSÃO DE LANÇAMENTOS E AUTÓGRAFOS DE LIVROS E 

SESSÃO DE PÔSTERES  

SESSÃO DE LANÇAMENTOS E AUTÓGRAFOS DE LIVROS, sob 

a coordenação das professoras Anne Caroline de Morais Santos e Maria 

Lúcia Mexias-Simon 

01) ABBADE, Jose Martins. Banho de sol e outras manhãs: Prosas, ver-

sos e afins. Belo Horizonte: Agilite, 2018. 

02) BARCELLOS, Renata da Silva de. Barcellos em prosa e verso com 

participação de Lucien Gilbert. Rio de Janeiro: Autografia, 2018. 

03) BOTELHO, José Mario. Pequeno dicionário de latim-português. 3. 

ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Autografia, 2017. 

04) BORGES, Paulo Roberto Torres. Joaquina, a corujinha de muitos 

anos. Ilustrações: Antonella Buongarzoni. Rio de Janeiro: Frutos, 2017. 

05) CIFEFIL. Cadernos do CNLF, vol. XXII: Anais digitais do XXII 

CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2018. 

06) CIFEFIL. Almanaque CiFEFiL 2016. 2. ed. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 

2016. 

07) CIFEFIL. Revista Philologus, nº 69 e nº 70. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 

2018. 

08) GRUND, Sônia de Almeida Barbosa. Intertextualidades em Memó-

rias Póstumas de Brás Cubas: As Múltiplas Vozes em Machado de 

Assis. Rio de Janeiro: Autografia, 2018. 

09) MESQUITA, Sérgio Luiz Monteiro; SAMIS, Alexandre Ribeiro; 

SILVA, Regina Céli Alves da. Álbum Lima Barreto: fotos literárias 

de fatos históricos, Rio de Janeiro: Litteris, 2017. 

10) MAROUZEAU, Jules. A ordem das palavras em latim. Tradução de 

José Mario Botelho. 1. ed. Rio de Janeiro: Autografia, 2017. 

11) MOITINHA, Márcio Luiz. Gramática latina. 2. ed. São Gonçalo: 

Edição do autor, 2017. 

12) SILVA. José Pereira da. Para uma toponímia de Dom Cavati (MG). 

Rio de Janeiro: Autografia, 2017. 

http://lattes.cnpq.br/9090359001764074
http://lattes.cnpq.br/4126766975101825
http://lattes.cnpq.br/4126766975101825
http://www.autografia.com.br/loja/barcellos:-prosa-e-verso-com-participacao-de-lucien-gilbert/detalhes
http://www.autografia.com.br/loja/barcellos:-prosa-e-verso-com-participacao-de-lucien-gilbert/detalhes
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1794390913924153&set=pcb.1794391210590790&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1713191778710734&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1713191778710734&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1778764545486790&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1778764545486790&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1705776202785625&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3
http://www.filologia.org.br/revista/
http://www.autografia.com.br/loja/intertextualidades-em-memorias-postumas-de-bras-cubas:-as-multiplas-vozes-em-machado-de-assis/detalhes
http://www.autografia.com.br/loja/intertextualidades-em-memorias-postumas-de-bras-cubas:-as-multiplas-vozes-em-machado-de-assis/detalhes
http://www.autografia.com.br/loja/intertextualidades-em-memorias-postumas-de-bras-cubas:-as-multiplas-vozes-em-machado-de-assis/detalhes
https://www.amazon.com.br/%C3%81lbum-Lima-Barreto-liter%C3%A1rias-hist%C3%B3ricos/dp/8537403407
https://www.amazon.com.br/%C3%81lbum-Lima-Barreto-liter%C3%A1rias-hist%C3%B3ricos/dp/8537403407
https://www.ciadoslivros.com.br/ordem-das-palavras-em-latim-a-765249-p658610
https://www.amazon.com.br/Quadros-Gram%C3%A1tica-Latina-Nicolau-Firmino/dp/B06XWB65T3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1762820540414524&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
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13) ______ (Org.). A herança de Ferdinand de Saussure. Rio de Janeiro: 

Autografia, 2017. 

14) ______. (Org.). A sociolinguística: trabalhos de linguística aplicada 

ao ensino de língua portuguesa. Rio de Janeiro: Autografia, 2017. 

15) SILVA, Regina Céli Alves da; SAMIS, Alexandre Ribeiro; MES-

QUITA, Sergio Luiz Monteiro. Álbum Lima Barreto: fotos literárias 

de fatos históricos. 

16) VIANNA, Maria Lina Dias. Vocabulário do Mobiliário. São Paulo: 

Scortecci, 2018. 

17) MARCOTULIO. Leonardo Lennertz, LOPES. Célia Regina dos San-

tos, BASTOS. Mário Jorge da Motta Bastos, OLIVEIRA. Thiago 

Laurentino de, FILOLOGIA HISTÓRIA E LÍNGUA olhares sobre o 

português medieval. São Paulo: Parabola Edional, 2018. 

 

SESSÃO DE PÔSTERES, sob a coordenação da Profª Mª Eliana da 

Cunha Lopes 

Pôster 01 – “Análise linguística acerca da construção de estereótipos” 

– Ademario Jesus de Carvalho (UESB) 

Pôster 02 – “Quando desumanizar é humanizar: o paradoxal percur-

so de G.H.” – Nathally Regina Monteiro Nunes 

Campos (UFF) e Rosiléa Ribeiro do Amaral Ferreira 

(UFF) 

Pôster 03 – “Nomes para o órgão sexual feminino à luz do cognitivis-

mo: gênero, tabu e preconceito”– Patrícia Oliveira 

de Freitas (UERJ) 

Pôster 04 – “A importância do uso eficiente da linguagem e da ar-

gumentação” – Isabella Silva Rodrigues (UVA), In-

grid Ribeiro (UVA) e Anne Caroline de Morais San-

tos (UVA) 

Pôster 05 – “Condições sociocognitivas: esquinas da religião em ma-

dureira” – Marcelo Vitor de Souza Paes (UERJ) e 

Dayhane Alves Escobar Ribeiro Paes (UFRRJ) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599783303384916&set=a.688838384479417.1073741828.100000597864273&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1967042720198021&set=a.1377088555860110.1073741845.100006769351773&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1967042720198021&set=a.1377088555860110.1073741845.100006769351773&type=3&theater
http://www.asabeca.com.br/detalhes.php?prod=8534&friurl=_-VOCABULARIO-DO-MOBILIARIO--Lina-Vianna-_&kb=887#.W1E3A9VKi70
http://lattes.cnpq.br/4195508190591537
http://lattes.cnpq.br/4195508190591537
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4409874T8
http://lattes.cnpq.br/7141075934823853
http://lattes.cnpq.br/7141075934823853
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8042586D8
http://lattes.cnpq.br/9020435138856873
http://lattes.cnpq.br/9020435138856873
http://lattes.cnpq.br/8306228156043345
http://lattes.cnpq.br/5948304796744138
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Pôster 06 – “A produção textual do ensino de português para solici-

tantes de refúgio” – Jéssica Caroline Pessoa dos 

Santos (UERJ) e Poliana Coeli Costa Arantes (UERJ) 

Pôster 07 – “As pessoas de Pessoa: uma antologia na discussão entre 

literatura e história” – Telma Regina Esteves Lani-

ni (UNIGRANRIO) 

Pôster 08 – “Crença sobre ensino aprendizagem do português como 

língua adicional” – João Paulo Bulhões e Mattos 

(UFF) 

Pôster 09 – “Dalí entre persona e personagem: Uma leitura do surre-

alista em La casa de papel” – Djalma dos Santos 

Lima (UFRJ) 

Pôster 10 – “Transposição intersemiótica: o recurso cinematográfico 

para estimular a leitura em língua inglesa” – Vito-

ria Elizabete Gonçalo da Silva (UVA) 

Pôster 11 – “A modalização em artigos científicos: uma comparação 

entre um artigo de Ciências Humanas e um artigo 

de Ciências da Saúde” – Lívia Oliveira Biscotto 

(UNIMONTES) e Maria de Lourdes Guimarães de 

Carvalho (UNIMONTES) 

Pôster 12 – “O fenômeno semântico da polissemia abordado por um 

livro didático do Ensino Fundamental II” – Lívia 

Oliveira Biscotto (UNIMONTES), Maria Rita Fran-

cisca Lima (UNIMONTES) e Maria Cristina Ruas 

Abreu Maia (UNIMONTES) 

Pôster 13 – “Processos discursivos no funcionamento da linguagem 

do sujeito LP” – Daniely Martins dos Santos Ferraz 

(UESB) e Nirvana Ferraz Santos Sampaio (UESB) 

Pôster 14 – “Linguística aplicada: construção de uma identidade 

própria” – Patricia Luisa Nogueira Rangel (UNI-

GRANRIO) e Gláucia Regina Santos Cunha (UNI-

GRANRIO) 

Pôster 15 – “Quem disse que não está no gibi? Algumas propostas 

para o uso dos quadrinhos no ensino” – Ariane 

Wust de Freitas Francischini (UEMS), Dagmar Viei-

http://lattes.cnpq.br/0248516825759736
http://lattes.cnpq.br/0248516825759736
http://lattes.cnpq.br/5165558919305750
http://lattes.cnpq.br/4274587212251402
http://lattes.cnpq.br/4274587212251402
http://lattes.cnpq.br/8559845078649914
http://lattes.cnpq.br/1003941125112688
http://lattes.cnpq.br/1003941125112688
http://lattes.cnpq.br/0712025342734909
http://lattes.cnpq.br/0712025342734909
http://lattes.cnpq.br/1385862340077808
http://lattes.cnpq.br/0180031783903467
http://lattes.cnpq.br/0180031783903467
http://lattes.cnpq.br/1385862340077808
http://lattes.cnpq.br/1385862340077808
http://lattes.cnpq.br/6799530541125638
http://lattes.cnpq.br/6799530541125638
http://lattes.cnpq.br/6964874090681620
http://lattes.cnpq.br/6985710204118800
http://lattes.cnpq.br/7620093416407188
http://lattes.cnpq.br/3691126992107736
http://lattes.cnpq.br/3302611284290849
http://lattes.cnpq.br/3302611284290849
http://lattes.cnpq.br/7233828074138543
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ra Nogueira Silva (UEMS), Vanderlis Legramante 

Barbosa (UFMS) e Nataniel dos Santos Gomes 

(UEMS) 

Pôster 16 – “Estudo toponímico das fontes de Salvador/BA” – José 

Martins Abbade (UNEB) 

Pôster 17 – “Do verbal ao não verbal: um olhar para a linguagem em 

uma Instituição de Longa Permanência para Ido-

sos” – Simone Maximo Pelis (UESB) e Nirvana Fer-

raz Santos Sampaio (UESB) 

Pôster 18 – “Uma pré-história dos catecismos (eróticos): os “Tijuana 

bibles” na iniciação de Carlos Zéfiro” – Cesar Au-

gusto Lotufo (UNESA) e Andre Luis Soares Smarra 

(UNESA) 

Pôster 19 – “Angelo Agostini: um herói na luta contra o xenofobis-

mo” – Cesar Augusto Lotufo (UNESA) e Andre Luis 

Soares Smarra (UNESA) 

Pôster 20 – “Retratos e Paisagens do Modernismo entre jovens alu-

nos-leitores: leituras multidimensionais de Manu-

el Bandeira” – Keyciane Bento da Silva (UVA), Pa-

tricia Cristina Soares Barbosa (UVA) e Silvana Mo-

reli Vicente Dias (UVA) 

Pôster 21 – “Um estudo sobre o impedimento da peça teatral ‘O 

Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu’, sob a 

perspectiva da Hermenêutica” – José Ricardo Car-

valho da Silva (FUFSE) 

Pôster 22 – “Criação de um sistema de reconhecimento automático 

terminológico voltado ao estudo de perfil acadê-

mico” – Stephisson Galvão (FATEC SENAC-RJ), 

Erika Klein (FATEC SENAC-RJ), Miryam Silva 

(FATEC SENAC-RJ), Johnny Tafur (UNICARIOCA 

e FATEC SENAC-RJ) e Amanda Duarte Blanco 

(FATEC SENAC-RJ) 

Pôster 23 – “Procurações manuscritas do século XIV ao XVI: o por-

tuguês médio na história da Língua Portuguesa” – 

Beatriz Brizola Estevam (USP) e Phablo Roberto 

Marchis Fachin (USP) 

http://lattes.cnpq.br/7233828074138543
http://lattes.cnpq.br/6180920530799182
http://lattes.cnpq.br/0645308653741217
http://lattes.cnpq.br/0645308653741217
http://lattes.cnpq.br/8472584800081241
http://lattes.cnpq.br/6985710204118800
http://lattes.cnpq.br/6985710204118800
http://lattes.cnpq.br/5086151259249841
http://lattes.cnpq.br/9780352439410885
http://lattes.cnpq.br/9780352439410885
http://lattes.cnpq.br/5675152465667236
http://lattes.cnpq.br/4669010712579317
http://lattes.cnpq.br/4669010712579317
http://lattes.cnpq.br/1838714140717699
http://lattes.cnpq.br/1838714140717699
http://lattes.cnpq.br/0921730159084630
http://lattes.cnpq.br/0921730159084630
http://lattes.cnpq.br/2275750858236460
http://lattes.cnpq.br/0649085257872047
http://lattes.cnpq.br/8960618122445167
http://lattes.cnpq.br/1381909549576511
http://lattes.cnpq.br/7084449649297715
http://lattes.cnpq.br/7084449649297715
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Pôster 24 – “A abordagem da variação sintática no livro didático” – 

Gabriela Barreto de Oliveira (UFF) e Edila Vianna da 

Silva (UFF) 

Pôster 25 – “A representação da feminilidade em uma propaganda 

de cosméticos” – Raquel Fontes Santana (UNEB) e 

Maria da Conceição Reis Teixeira (UNEB) 

Das 17h às 18h, do dia 31/08/2018 

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

Em homenagem a Walmírio Macedo, sob a presidência do Prof. Dr. José 

Mario Botelho 

Conferência sobre “Doces recordações e já saudosas do amigo Walmí-

rio Macedo (1930-2017)”, proferida pelo Prof. Dr. Evanildo Bechara 

(ABL e ABRAFIL). 

 

Das 18h às 19h, do dia 31/08/2018 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO 

Com um coquetel e música ao vivo. 

 

A partir das 19h, do dia 31/08/2018 

Reunião da Diretoria do CiFEFiL e dos congressistas interessados 

para avaliar o XXII CNLF e escolher a nova Diretoria 

(Gestão 2018-2020) 

http://lattes.cnpq.br/6832403337731853
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://lattes.cnpq.br/7841805159776404
http://lattes.cnpq.br/5183117532594031
http://lattes.cnpq.br/9718069524723302
http://www.filologia.org.br/xxii_cnlf/homenageado.htm
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4790881Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4790881Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4727799P4

