
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relação das comunicações orais a serem 
apresentadas nos simpósios temáticos: 

ordem alfabética 
 
 

SIMPÓSIO TEMÁTICO  
A (RE)ESCRITA TEXTUAL: DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR 

 
Coordenadores: Elisete Maria de Carvalho Mesquita (UFU) 

elismcm@gmail.com 
José António Brandão Carvalho (Cied – UMINHO - PT) 

jabrandaosc@gmail.com 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: sala U 213  
 

 
A retextualização como instrumento didático no ensino fundamental 
Adriana Pastorello Buim Arena (UFU) - dricapastorello@gmail.com 

 
As concepções de escrita dos estudantes do ensino médio brasileiro 
Elisete Maria de Carvalho Mesquita (UFU)- elismcm@gmail.com 

 
Avaliação diagnóstica nas produções textuais de alunos nos anos finais do ensino 
fundamental 
Girlane Guimarães Rocha (UFTM) - girlgi00@hotmail.com 
Luzia Rosa De Souza (UFTM) - luzirosa@hotmail.com 

mailto:jabrandaosc@gmail.com


 
“Escrevendo minha história”: projeto redação envolvendo a escrita e (re)escrita em 
turmas de 9º ano da escola pública 
Jéssica Teixeira de Mendonça (UFU) - jessicaufu@hotmail.com 

 
A revisão de literatura numa dissertação de mestrado – perspetivas dos alunos 
José António Brandão Carvalho (UMINHO) - jabrandaosc@gmail.com 

 
A (re)escrita do artigo deopinião: um trabalho desenvolvido a partir de oficinas 
didático-pedagógicas 
Juliana Helena Faria Negreiros (E. E. Wilson de Melo) -juliana.negreiros@ufu.br 

 
O artigo de opinião na sala de aula: argumentação em foco 
Luciene Gonzaga de Oliveira (UFU) - luciegon@outlook.com 

 
O gênero tira e a argumentação: uma relação produtiva 
Maria de Lourdes Vinhal (EE Marcolino de Barros) -lourdesvinhal.cec@gmail.com 

 
O gênero discursivo notícia e a BNCC: uma análise a partir do portal do professor 
Paula Márcia Lázaro da Silva (IFGoiano) - paulasilva.ps17@gmail.com 
Christiane Renata Caldeira de Melo (EEAPG)- chrisrenatademelo@yahoo.com.br 

 
Investigando o estilo em redações produzidas no ENEM: um estudo exploratório 
Raphael Marco Oliveira Carneiro (UFU) - raphael.olic@gmail.com 
Daniela Faria Grama (UFU) - daniela_grama@hotmail.com 

 
Por uma pedagogia da escrita: uma visão integradora na educação básica 
Roseane Batista Feitosa Nicolau (UFPB) - rosenicolau.ufpb@gmail.com 
 
  

mailto:rosenicolau.ufpb@gmail.com


 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

A BNCC E O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Coordenadora: Valéria Aparecida Dias Lacerda de Resende (UFU) 

valresende@ufu.br 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: sala 5O A 305  
 

 
A língua portuguesa no documento curricular para Goiás: uma proposta e grandes 
desafios 
Giselly de Oliveira Lima (SME-Rio Verde) - gisellyrv@gmail.com 

 
Abordagens da BNCC de língua portuguesa: análise semiótica nas práticas escolares do 
programa de residência pedagógica em Letras 
Hélio Rodrigues Júnior (UNIBR) - h-rodrigues-junior@uol.com.br 

 
A alfabetização na BNCC: velhas práticas de linguagem em discursos contemporâneos 
Juliano Guerra Rocha (SME) - professorjulianoguerra@gmail.com 

 
O ensino de língua portuguesa e a Base Nacional Comum Curricular 
Mary Stela Surdi(UFFS) - stela@uffs.edu.br 

 
O ensino de língua escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental na BNCC: seus 
pressupostos e descompassos 
Valéria Aparecida Dias Lacerda de Resende (UFU) - valresende@ufu.br 
 
 
  

mailto:valresende@ufu.br


 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

A CONSTRUÇÃO DE LETRAMENTOS POR MEIO DE PRÁTICAS 
COLABORATIVAS DE ESCRITA/LEITURA E COMPREENSÃO TEXTUAL 

 
Coordenadores: Alinne Santana Ferreira (IFB) 

linne.one@gmail.com 
Shirlei Neves dos Santos (IFB) 

shirlei.santos@etfbsb.edu.br 
DIA: 07-11-2019  

 
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: sala 5O A 315  
 

 
Práticas colaborativas para construção de letramentos 
Aline Paula Ribeiro Vasconcelos (UFU) - aline_prv@hotmail.com 

 
A relação entre estilo e gênero na escrita conjunta de uma resenha: um olhar para dados 
processuais 
Anne Carolline Dias Rocha Prado (UESB) - annerochaprado@gmail.com 
Márcia Helena de Melo Pereira (UESB) -marciahelenad@yahoo.com.br 

 
Análise sociorretórica de gêneros, revisão por pares e a promoção de habilidades de 
letramento de alunos da educação básica 
Bruna Gabriela Augusto Marçal Vieira (CEFET-MG) - brugabiguto@yahoo.com.br 

 
A prática de retextualização na educação técnica e tecnológica: “samba e sertão” 
Érica Daniela de Araújo (CEFET-MG / Araxá) - ericadanielaaraujo@gmail.com 

 
Prática de escrita textual em dinâmica colaborativa no estudo de coesão, coerência e 
progressão temática na escola básica 
Leni Nobre de Oliveira (Cefet - MG) - leninobredeoliveira.araxa@cefetmg.br 
Rosanna Cinthya dos Santos Oliveira (CEFET-MG-Araxá) -rosannacinthya@hotmail.com 

 
Correção e avaliação de produções textuais de alunos do ensino médio: relato de 
experiência 
Lílian Pereira de Carvalho (IFSP) - lilianpcarv@gmail.com 

 
Projeto de ensino multiletramentos: um relato da experiência de docentes em oficinas 
de leitura e de escrita 
Selma Zago da Silva Borges (IFG) - selmazago@yahoo.com.br 
Pauliana Duarte Oliveira (IFG) - pauliana.oliveira@ifg.edu.br 

 
 
 
 
  

mailto:shirlei.santos@etfbsb.edu.br
mailto:aline_prv@hotmail.com


SIMPÓSIO TEMÁTICO  
 

A ESCRITA E SUA PRÁTICA: PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO 
Coordenadores: Ormezinda Maria Ribeiro (UnB) 

aya.ribeiro@yahoo.com.br 
Tiago de Aguiar Rodrigues (UFPB) 

tiagoar.lp@gmail.com 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: sala 5O A 314  
 
 

 
Relerelê: (re)escrevendo, lendo e relendo- oficinas de escrita e leitura. 
 Beatriz Nunes Santos e Silva (UNIFUCAMP) -biatatiza@gmail.com 

 
A produção de relatos pessoais como uma prática de inserção social e cidadania: uma 
proposta interdisciplinar 
Giuliana Ribeiro Carvalho (ESEBA-UFU) –giuribeiro@gmail.com 

 
A repetição como recurso para a construção do texto: aplicação em produções textuais 
do ENEM 
Joani Almeida dos Santos Nogueira (PUC-SP) -joani.santos@yahoo.com.br 

 
A escrita na prova de redação do ENEM: um olhar sobre a prática docente 
Luana Aparecida Matos Leal Fernandes (UFU e IFNMG) - luamatosleal@gmail.com 

 
Produção criativa de textos 
Natália Akemi Alves Nomura (UNIFUCAMP) - nataliaakemi@hotmail.com 
Luciana de Freitas (UNIFUCAMP) -lu.ffreitas2016@gmail.com 
Roselaine das Chagas (UNIFUCAMP) - chagasroselaine@hotmail.com 

 
Fagulhas de uma fênix: escrita criativa e autovalorização 
 Ormezinda Maria Ribeiro (UnB) -aya.ribeiro@yahoo.com.br 
Carmem Jená Machado Caetano (UnB) -carmemjena@gmail.com 

 
Produção textual e o gênero verbete na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
Rafael Veloso Mendes (UnB) - rafaelveloso.m@hotmail.com 

 
Recursos da coesão na construção de aforismos na rede social facebook 
Wanessa Danielle Barbosa Soares (UFMA) -wanessasoares2.letras@gmail.com 

 
 
 
  

mailto:tiagoar.lp@gmail.com


SIMPÓSIO TEMÁTICO 
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA SOB A ÓTICA 

DOS ESTUDOS DO DISCURSO 
 

Coordenadores: Cristiane Carvalho de Paula Brito (UFU) 
depaulabrito@gmail.com 

Thyago Madeira França (UEG) 
thyago.franca@ueg.br 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: auditório 5 O A  

 
 

 
Diagnóstico inicial acerca do impacto do profletras na formação de professores 
Alice Queiroz Frascaroli (EMPTN) - alicequeirozfrascaroli@gmail.com 
Thais Fernandes Thais Sampaio (UFJF) - thais.fernandes@ufjf.edu.br 

 
O entremeio da formação do professor de/para ple: representações discursivas de 
professores de inglês sobre o ensino-aprendizagem 
Cristiane Carvalho de Paula Brito (UFU) - depaulabrito@gmail.com 

 
Contributos discursivos para desencaixotar a produção de texto em língua portuguesa 
no ensino médio 
Edilson Pimenta Ferreira (IFTM - Câmpus Uberlândia) -edilsonpimenta@iftm.edu.br 

 
A incidência do PIBID na constituição do sujeito professor supervisor 
Elizandra Zeulli (UFU) - elizandrazeulli@gmail.com 
Maria de Fátima Fonseca Guilherme (UFU) - mffguilherme@gmail.com 

 
A influência da língua portuguesa na aprendizagem de língua inglesa em um aplicativo 
Giselly Tiago Ribeiro Amado (UFU) - gisellyamadoufu@gmail.com 
Isabella Zaiden Zara Fagundes (UFU) - izaiden@gmail.com 

 
Os projetos de pesquisa do profletras – unimontes: perspectivas iniciais dos mestrandos 
e formação para a prática cidadã 
Maria da Penha Brandim de Lima (Unimontes) - plbrandim@gmail.com 

 
Aspectos identitários na construção do ethos de professore(a)s em formação: uma 
análise de diários reflexivos 
Maria Izânjila da Silva (UFRPE) - mari2014iza@hotmail.com 

 
Uma análise discursiva sobre as representações da cultura brasileira em livros didáticos 
de português como língua estrangeira 
Mariana Ruiz Nascimento (UFU)- mariruiznasci@yahoo.com.br 

 
Efeitos de sentido sobre “metodologia tradicional e reflexiva na aula de língua 
portuguesa”, nos programas institucionais de formação de professores: residência 
pedagógica e profletras 

mailto:thyago.franca@ueg.br


Meilene Carvalho Pereira Pontes (UEPB) - pontesecarvalho@hotmail.com 
Juarez Nogueira Lins (UEPB) - junolins@yahoo.com.br 

 
Questionamentos iniciais da constituição do professor de língua portuguesa, diante dos 
jogos de verdade da base comum 
Sandra Lopes de Sousa (UF-CAT) - sandralopesdesousa.slds@gmail.com 

 
Práticas discursivas na formação de professores de língua portuguesa e literatura 
Thyago Madeira França (UEG) - thymad@gmail.com 

 
A língua no cárcere: representações de professores de Português e Inglês 
Walkiria Felix Dias (UFU) - walkiriafelix@outlook.com 

 
 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

A PESQUISA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Coordenadoras: Walleska Bernardino Silva (ESEBA/UFU) 
walleskabs@yahoo.com.br 

Mariana Batista do Nascimento Silva (ESEBA/UFU) 
mariletras@yahoo.com.br 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 3D 104  

 
 

 
A Iniciação Científica com alunos da Educação Básica do colégio de aplicação de 
Uberlândia: criação e organização do grupo de estudos, pesquisas e inovações 
tecnológicas 
Fellipe André Diniz Prudente (UFU) - fellipe.diniz@ufu.br 
Maísa Gonçalves da Silva (ESEBA) - maisasilva.eseba@gmail.com 
Wilma Pereira Santos Faria (ESEBA) - wilmasantosfaria@gmail.com 
Youry Souza Marques (UFU) -yurysmsm@gmail.com 

 
Contexto extratextual: eixo central de uma alfabetização discursiva 
Márcia Martins de Oliveira Abreu (Eseba/UFU) - mmartinsabreu10@gmail.com 

 
 
Pesquisa e ensino na Educação Básica 
Mariana Batista do Nascimento Silva (UFU) - mariletras@yahoo.com.br 

 
Pesquisa em Filosofia, Política, Ética e Direitos Humanos com alunos da Educação 
Básica 
Rones Aureliano de Sousa (Eseba/UFU) - rones@ufu.br 

 
A pesquisa como metodologia para o ensino de ciências: uma proposta para estudantes 
do ensino fundamental 
Vanessa Fonseca Gonçalves (UFU) - vanessa.goncalves@ufu.br 
Alessandra Pavolin Pissolati Ferreira (UFU) - ale_pissolati@hotmail.com 

 
A iniciação científica na educação básica: relato de experiência 
Walleska Bernardino Silva (Eseba/UFU) - walleskabs@yahoo.com.br 

 
 
  

mailto:mariletras@yahoo.com.br


 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

DESCRIÇÃO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM PERSPECTIVA 
SISTÊMICO-FUNCIONAL  

Coordenadoras: Magda Bahia Schlee (UERJ) 
magdabahia@globo.com 

Vânia Rodrigues Dutra (UERJ) 
vaniardutra@hotmail.com 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 3D 105 

 
 

A afirmação da identidade negra em capas de revista brasileiras pelas vias do discurso 
ancestral 
Daniel Fernandes Costa (UNIMONTES) - dfcosta26@gmail.com 
Anna Beatriz Mormetto Alvarenga (UNIMONTES) -biamormetto1@gmail.com 
Arlete Ribeiro Nepomuceno (UNIMONTES) - arletenepo@gmail.com 

 
Integração de orações correlatas alternativas 
 Felipe de Andrade Constancio (UERJ) - felipe.letras.ac@gmail.com 

 
Sistema de avaliatividade: uma análise de reportagens midiáticas sobre jovens e 
adolescentes em situação de privação de liberdade 
Jussivania de Carvalho Vieira Batista Pereira (UFMT) - jussivaniabatista@gmail.com 
Solange Maria de Barros (UFMT) - solmarbarros@gmail.com 

 
O processo de conexão de orações – uma análise sistêmico-funcional 
Magda Bahia Schlee (UERJ) - magdabahia@globo.com 
Vânia Rodrigues Dutra (UERJ)- vaniardutra@hotmail.com 

 
Modalidade e (inter)subjetividade nas construções gramaticais vai que, vá lá e vai ver 
Maria Aparecida da Silva Andrade (IFESP) - aparecida.silvand@hotmail.com 

 
 

  

mailto:vaniardutra@hotmail.com


 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ERA DIGITAL: UMA QUESTÃO DE 
MULTILETRAMENTOS 

Coordenador: Julio Neves Pereira (UFBA) 
junepe@gmail.com 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 3D 106  

 
 

Letramentos digitais e ensino de língua portuguesa: há conexão? 
Andrea Goes (UFBA) - abhack@gmail.com 

 
O uso de podcasts no ensino de língua portuguesa 
Daniel Leonardo Souza Arcenio (UFC) - daniel.arcenio.97@gmail.com 
Aurea Suely Zavam (UFC) - aurea.ufc@gmail.com 

 
A coesão textual e o pronome relativo nos hipertextos da rede social facebook 
Eveline dos Santos Jardim (UFMA)- jardimeveline@gmail.com 
Veraluce da Silva Lima (UFMA) - veraluce_ls@hotmail.com 

 
A abordagem semiótica do texto multimodal: uma perspectiva para o ensino 
aprendizagem de língua portuguesa na era digital 
 Julio Neves Pereira (UFBA) - junepe@gmail.com 

 
Influenciadores digitais, AD francesa e o instagram: uma proposta de ensino de LP 
Tainá Terence Silva (UFU) - tainaterences@gmail.com 

 
Diferentes formas de ler e outras maneiras de escrever: a produção do conto em suporte 
digital no aplicativo Sweek  
Verônica Danila Costa da Silva (UEFS) - vdanila@hotmail.com 

 
  

mailto:junepe@gmail.com


 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 

 
Coordenadoras: Judith Mara de Souza Almeida (IFC/Araquari) 

judith.almeida@ifc.edu.br 
Viviane C. Bengezen (UFCAT) 

vbengezen@gmail.com 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: sala 5O A 214 
 

 
Letramento acadêmico de surdos: análise do desenvolvimento de práticas de leitura por 
uma surda no ensino superior 
Carlos Antônio Jacinto (UFV) - carlosantoniojacinto18@gmail.com 

 
Abordagem psicopedagógica para atendimento educacional especializado de alunos 
com transtornos de aprendizagem (dislexia) 
Eva Aparecida de Oliveira (IFBaiano) - gramilvos@yahoo.fr 

 
Política linguística nos domínios familiar e escolar: reflexões sobre a situação de surdos 
no Brasil 
Gilmara dos Reis Ribeiro (Unicamp) - gilreis_mara@hotmail.com 
Giovanna Bertonha (Unicamp) -bertonhagiovanna@gmail.com 
Juliana Nagaoka de Castro (Sem vínculo) - ju.nagaoka@gmail.com 

 
Experiência de ensinar língua portuguesa para surdo pelo whatsapp 
Ivone de Souza Matos (IFC) - ivone.matos@ifc.edu.br 

 
Afetividade: aproximações e implicações no processo de ensino aprendizagem 
(alfabetização e letramento) do aluno com deficiência intelectual na educação infantil 
Josiane da Costa Mafra (SME) -josimafra@hotmail.com 
Miriam Goulart Cunha (SME) - miriamgoulartcunha@hotmail.com 

 
Ensino de língua portuguesa para um estudante surdo no atendimento educacional 
especializado: análise da experiência 
Judith Mara de Souza Almeida (IFC/Araquari) - judith.almeida@ifc.edu.br 

 
Especificidades do ensino e aprendizagem de português como língua de acolhimento 
Lígia Soares Sene (UNESP) - portuguesligiasene@gmail.com 

 
Construção da leitura e da escrita braille sob a perspectiva da alfabetização e do 
letramento: algumas reflexões 
Luana Tillmann (IFC) - luana.tillmann@ifc.edu.br 

 
Ensino de língua portuguesa como L2 para surdos: orientações do professor de 
atendimento educacional especializado ao professor da classe comum 

mailto:vbengezen@gmail.com


Mariane Rodrigues de Souza (IFC) - mariane.souza@ifc.edu.br 
 

O mal-estar nas aulas de língua portuguesa para alunos surdos na escola inclusiva 
Onilda Aparecida Gondim (MG) - onildagondim@hotmail.com 

 
 
 
 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS COM TECNOLOGIAS DIGITAIS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
Coordenadores: Claudia Almeida Rodrigues Murta (CEFORES/UFTM) 

claudia.murta@uftm.edu.br 
Acir Mario Karwoski(UFTM) 

acir.karwoski@uftm.edu.br 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: sala 3D 107  
 

 
O relicário: proposta de adaptação transmídia educomunicativa a partir de obras da 
literatura brasileira 
Amanda Franciele Silva (UFU) - amanda.fsilva@live.com 
Marina Colli de Oliveira (UFU) - marinacolli.oliveira@gmail.com 

 
Textos literários digitais 
Ana Paula Aparecida de Morais Terra Cunha (UFG) - anapaulatc30@gmail.com 
Eulalia Gonçalves Souza Oliveira (CEFAPRO) -eulalia-souza1@hotmail.com 
Flavia Pereira Oliveira (SME - Caçu/GO) - flaviapo1982@gmail.com 
Sandra Rosimere Hermes dos Santos (UFG) - ksandrahermes@gmail.com 

 
Estratégias didáticas digitais para o letramento discursivo escrito 
Carolina Santos Melo de Andrade (UFG) - carolasmelo@yahoo.com.br 

 
Análise do método utilizado por grupo de estudantes de escrita colaborativa online em 
Wiki 
Francis Arthuso Paiva (UFMG) - francisapaiva@gmail.com 

 
Estudo do gênero crônica: contribuições para o desenvolvimento da escrita em uma 
interface com o blog 
Gisele Márcia Lopes (E.E.J.S) - gisele0342002@yahoo.com.br 

 
Gênero notícias no whatsapp: uma proposta de multiletramentos 
Marcia Maria Floriano De Sousa (UFTM) - rebeca.calebe@gmail.com 

 
  

mailto:acir.karwoski@uftm.edu.br


Contemplando a BNCC: as TDIC no ensino de língua portuguesa 
Valéria Lopes de Aguiar Bacalá (SME-PMU) - valeriabacala@prove.ufu.br 

 
Remix em ambiência digital e ensino de língua portuguesa 
Vicente de Lima Neto (UFERSA) - vicente.neto@ufersa.edu.br 

 
 
 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

ESTUDOS DA VARIAÇÃO LEXICAL NA LÍNGUA PORTUGUESA E/OU NA 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: TEORIA, PRÁTICA E ENSINO 

Coordenadora: Adriana Cristina Cristianini (UFU) 
adriana.cristianini@ufu.com 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 5O A 205  

 
 

Alguns resultados do projeto “variação lexical e o ensino de língua portuguesa: estudos 
com vistas à contribuição para a prática docente” 
Adriana Cristina Cristianini (UFU) -adriana.cristianini@ufu.com 

 
A interferência do internetês na escrita: uma proposta de ensino para o 9º ano do Ensino 
Fundamental II 
Gislene Fraga dos Reis Soares (UFU) - gislenefraga@ufu.br 

 
Discussão sobre funk e ensino de língua portuguesa 
Lara Cristina do Amaral Silva (UFU) - lara_camaral@yahoo.com.br 

 
O uso do celular nas aulas de língua portuguesa para o ensino do léxico 
Letícia Maria Pereira Dos Santos (UFU) - leticiamps2003@yahoo.com.br 

 
Léxico e ensino: umaproposta de ampliação vocabular para alunos deficientes 
intelectuais em sala de recursos multifuncionais e ensino comum 
Mariana Silva Naves (UFU) - marisilvanaves@live.com 

 
Ampliação lexical de estudantes do 9º ano de Ensino Fundamental por meio da músicas 
brasileiras: um proposta de trabalho 
Sandro de Carvalho Teles (SEEDF) - sandroteles.ufu@gmail.com 

 
Possíveis aplicações do estudo da variação lexical no ensino da língua portuguesa 
Selma Sueli Santos Guimarães (UFU) - selmasu@ufu.br 

 
Léxico especializado: análise do termosteo - a opinião do usuário 
Solange Aparecida Faria Cardoso (SMEU) - solangejac@yahoo.com.br 

 
Estudo da variação lexical do Português falado por brasileiros no Brasil, em Lisboa, 
Portugal e em Luanda, Africa: marcas históricas, linguísticas e identitárias 
Vera Lúcia Dias dos Santos Augusto (UEG) - veraugusto@terra.com.br 

 
História em quadrinhos: variação e léxico na sala de aula 
Viviane Silvina de Moraes (EMPDPU) - vivisilvina@hotmail.com 

 
 
 
 

mailto:adriana.cristianini@ufu.com


 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

FONÉTICA, FONOLOGIA E VARIAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES AO ENSINO DE 
LÍNGUA MATERNA 

Coordenadora: Marlúcia Maria Alves (UFU) 
marlucia.alves@gmail.com 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 5O A 206 

 
 

 
A ocorrência da ditongação nas produções textuais dos alunos do Ensino 
FundamentalII 
 Fernanda Oliveira Sousa (UFU) - nandaoliveira2005@hotmail.com 

 
Análise de atividades didáticas para o ensino de aspectos prosódicos da língua 
portuguesa 
 Maíra Sueco Maegava Córdula (UFU) - mcordula@gmail.com 

 
Oralidade e ensino: ampliando a competência comunicativa do falante por meio do 
gênero debate em sala de aula 
 Maria do Livramento Gomes Rosa (UFU) - marya_lind@yahoo.com.br 

 
Variação fonético-fonológica e ensino 
Marlúcia Maria Alves (UFU) -marlucia.alves@gmail.com 

 
Análise de desvios ortográficos em turmas de 9ª ano do ensino fundamental de uma 
escola estadual do município de Uberaba-MG 
 Mirelly Souza Viana (UFTM) - mirelly.viana@hotmail.com 

 
Implicações em juntar e separar palavras no ensino fundamental II 
 Patrícia Parreira da Silva (UFU) - trishaparreira@hotmail.com 

 
A consciência fonológica e o aprimoramento da produção textual no ensino 
fundamental 
 Romilda Ferreira Santos (UFU) - santosromilda@ymail.com 
Rosana Agreli Melo Campos (UFU) - rosana_agreli@yahoo.com.br 

 
O ensino reflexivo da ortografia à luz da sociolinguística educacional 
Thais Nunes Xavier dos Santos (PMU) - tatanx18@hotmail.com 
Marlúcia Maria Alves (UFU) - marlucia.alves@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:marlucia.alves@gmail.com


 
 

SIMPÓSIO TEMÁTICO 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA NA CENA 

CONTEMPORÂNEA 
Coordenadoras: Ana Paula Martins Corrêa Bovo (UEMG) 

anapaulabovo@hotmail.com 
Ivanete Bernardino Soares (UFOP) 

iva.bsoares@ufop.edu.br 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: auditório 5 O B  
 

 
A formação docente e o desafio da escrita profissional 
 Ada Magaly Matias Brasileiro (UFOP) - adabrasileiro@gmail.com 
Viviane Raposo Pimenta (UEMG) - vivianeraposopimenta@gmail.com 

 
O desafio das tdic nos currículos de formação de professores de língua portuguesa 
 Ana Paula Martins Corrêa Bovo (UEMG) - anapaulabovo@hotmail.com 
Andréa Lourdes Ribeiro (UEMG) - andrea.ribeiro@uemg.br 

 
Professores voluntários de português língua de acolhimento: das primeiras às novas 
experiências 
 Carolina Moya Fiorelli (UNESP - FCLAr) - carolfiorelli7@gmail.com 

 
Formação docente, ensino de língua portuguesa e a educação4.0 
 Cláudia Rodrigues (EEFEP) - rodriguescr20@yahoo.com.br 

 
A Gramática do Design Visual (GDV) na formação de professores: proposta de leitura 
do conto negrinha e das pinturas de debret numa abordagem multimodal 
 Danúbia Aline Silva Sampaio (UFMG) - danubiaalinesilva@yahoo.com.br 

 
O desafio da formação para a gestão de aula de língua portuguesa na perspectiva da 
gramática contextualizada 
 Ismar Inácio dos Santos Filho (UFAL-Campus do Sertão)- ismarinacio@yahoo.com.br 

 
Ferramentas didáticas: recursos mediadores na elaboração de material didático 
impresso para um curso de Letras em EAD 
 Maria Cristina Ruas de Abreu Maia (Unimontes) - 
mariacristinaruasabreumaia@hotmail.com 

 
Diálogos: uma perspectiva dialógico-interacional de formação continuada de 
professores de língua portuguesa 
 Mario Sergio Mangabeira Junior (SME/RJ)- mariojunioruerj@gmail.com 

 
O ensino de literatura e a formação de professores no ensino fundamental I 
 Rodrigo Corrêa Martins Machado (UFOP) -rodrigo.machado@ufop.edu.br 

 

mailto:iva.bsoares@ufop.edu.br


Contribuições do pibid letras/ufu para a formação inicial e formação continuada de 
professores da educação básica 
 Sônia Alves Dantas (EMBSP) - soniadantas.udi@gmail.com 

 
Análise de uma proposta curricular de formação inicial de professores de língua 
portuguesa 
 Sônia Moreira Coutinho (UEFS) - sonicoutinho@gmail.com 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 

GÊNEROS MIDIÁTICOS E MULTILETRAMENTO: PROPOSTAS PARA A 
FORMAÇÃO DO LEITOR NO SÉCULO XXI 

Coordenadoras: Glayci Kelli Reis da SIlva Xavier (UFF) 
glaycikelli@yahoo.com.br 

Eveline Coelho Cardoso (CEFET/RJ) 
evelinecard@gmail.com 

 
DIAS: 07 e 08-11-2019 

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: auditório 5 O F 

 
 

 
Participação voluntária e protagonismo: um estudo dos efeitos de sentidos em memes 
de internet 
 Alberto Rodrigues Pereira (UFF) - albertoletras@yahoo.com.br 

 
Multiletramento em textos verbo-visuais numa perspectiva semiolinguística 
 André Marques da Silva (UFF) -prof_andremarques@hotmail.com 

 
O gênero fanfiction enquanto possibilidade de formação de sujeitos-leitores no século 
XXI 
 Bruno de Sousa Figueira (UFU) - br.sousafigueira@gmail.com 
Franciele Queiroz da Silva (ESEBA) - francielequeiroz@ufu.br 

 
Levanta a cabeça, princesa: uma proposta de abordagem do discurso publicitário na 
sala de aula do século XXI 
 Camila de Oliveira Groppo Lourenço Lima (UFF) - kmilinhagroppo@msn.com 

 
"Their time is up?": uma análise da publicidade que não vende mais em sala de aula 
 Camilla Ramalho Duarte (UFF) - camillarduarte22@hotmail.com 

 
A importância da leitura de textos humorísticos na escola para a formação de leitores 
críticos 
 Caroline Lourenço Monteiro (UFF) -monteirocaroline@hotmail.com 

 
Muito cuidado que o homem vem aí: gêneros midiáticos e verbo-visualidade em defesa 
da Amazônia 
 Glayci Kelli Reis da SIlva Xavier (UFF) - glaycikelli@yahoo.com.br 
Eveline Coelho Cardoso (Cefet/RJ) - evelinecard@gmail.com 

 
Leandro Karnal e o ethos de um acadêmico pop: reflexões sobre o texto argumentativo 
Graziela Borguignon Mota (UVA) - borguignon.graziela@gmail.com 

 
Contribuições da gramática do design visual para aulas de leitura 
 Joseli Ferreira Lira (IF Sudeste MG - Campus Barbacena) - joseli.lira@ifsudestemg.edu.br 

 
 

mailto:evelinecard@gmail.com


As mulheres dos anúncios: proposta de leitura crítica nas aulas de língua portuguesa 
 Maria Gabriela Abreu (UFSC) - mariagabigabriela@yahoo.com.br 

 
Ecos do ensaio no pós-digital: uma abordagem e uma análise semiolinguística sobre o 
gênero video essay 
 Murilo Alberto Martins Silva (UFF) - murilomartins_15@hotmail.com 
Vívian Lúcia Xavier Pereira (UFF) - v.lxavier@hotmail.com 

 
Efeito patêmico, multissemiose e leitura: uma proposta em torno de uma publicidade 
em vídeo 
 Nadja Pattresi de Souza e Silva (UFF) - nadja_pattresi@id.uff.br 

 
 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

LEITURA, ESCRITA E REESCRITA: (RE)PENSANDO PRÁTICAS ESCOLARES 
Coordenador: Silvio Ribeiro da Silva (UFG) 

shivonda@gmail.com 
 

DIAS: 07 e 08 -11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: auditório  5S  
 
 

 
Produz melhor quem primeiro planeja 
 Ana Célia Clementino Moura (UFC) - acmoura27@gmail.com 
Meire Virginia Cabral Gondim (UNILAB) - meirevirginiac@gmail.com 

 
Reflexões sobre o ensino da literatura e da escrita e a formação de leitor escrevente na 
sociedade contemporânea 
 Dilzete da Silva Mota Ramos (UNEB) - dil.zete@hotmail.com 

 
Prosódia, pontuação e compreensão leitora: um diagnóstico das principais dificuldades 
por aprendizes da Educação Básica 
 Doralice Leite Ribeiro Alves (CERB) - doradimel@gmail.com 
Marian Oliveira (UESB) - marian.oliveira@uesb.edu.br 

 
Heterogeneidade discursiva: a polifonia em textos produzidos por alunos do ensino 
fundamental 
 Edimilson Albino da Silva (Unimontes) - edimilsonkokin@gmail.com 

 
Reflexões sobre o ensino de leitura na escola: o professor como mediador de leitura(s) 
 Ednaldo Torres da Silva (PUC/SP) - ednaldotorres2@gmail.com 

 
O enfoque dos gêneros orais no livro didático de ciências da natureza – ensino 
fundamental (anos iniciais) 
 Érica Yamauchi Torres (UFG) - ericayt@hotmail.com 

 
O conhecimento prévio como estratégia na compreensão de textos 
 Fernanda Gonçalves de Laia (UFF) - nanda_tyler@hotmail.com 

 
Caderno aprender mais (ensino médio): uma abordagem quantitativa acerca das 
atividades de leitura e interpretação de textos e prática de análise linguística 
 Janine Moraes Bitencourt(UFG) - janinembitencourt@gmail.com 

 
As capacidades argumentativas nas atividades de escrita dos gêneros jornalísticos em 
livros didáticos de português 
 José Marcos Quintino da Silva (BMSPS) - jose.marcos.123@hotmail.com 

 
O ensino contextualizado da crase e o texto discente 
 Letícia Pena Silveira (UFMG) - leticiapenasilveira@hotmail.com 

 

mailto:shivonda@gmail.com


 
O ensino das estratégias de leitura nos anos inciais do ensino fundamental: 
possibilidades e desafios 
 Luciane Aparecida Souza (UFJF) - lucianeape@gmail.com 

 
As capacidades de linguagem nas propostas de reescrita de livros didáticos de português 
 Maiele Sousa Silva Lima (IF Goiano) - maiele.lima@ifgoiano.edu.br 

 
O ato de ler: interação entre memória, emoção e compreensão 
 Maria de Fátima de Mello (UFU) - fatima.1407@hotmail.com 

 
Quando o ensino de escrita (não) é responsabilidade do professor 
 Mariana da Silva Marinho (UFU) - mariana_smarinho@hotmail.com 

 
Leitura, variação linguística, livro didático de português e possibilidades de 
interpretação do texto escrito 
 Miriã Alves de Laet (EMAEV) - mirialaet@hotmail.com 

 
A ludicidade como estratégia para abordagem do gênero crônica 
 Renata Cristina das Dores Alves (UFJF) - rdoresalves@gmail.com 

 
Buscando entender as capacidades de leitura e interpretação de textos no caderno 
aprender+ 
 Silvio Ribeiro da Silva (UFG) - shivonda@gmail.com 

 
Reescrita colaborativa com texto do gênero dissertativo-argumentativo na educação 
básica: uma sequência didática 
 Tatiane Galdino da Silva (SESI) -tati.galdino2015@gmail.com 
Maria Cecília de Lima (UFU) - mariaceciliadelima@gmail.com 

 
A outra face do discurso da inclusão: implicações para o ensino da escrita 
 Vilma Aparecida Gomes (UFU) - vaparecidagomes@gmail.com 

 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

LEITURA LITERÁRIA COMO EXPERIÊNCIA E SEU POSSÍVEL LUGAR NO 
ENSINO. 

Coordenadores: João Carlos Biella (UFU) 
biellaufu@gmail.com 

Carolina Duarte Damasceno Ferreira (UFU) – 
carolinaddf@yahoo.com.br 

 
DIAS: 07 e 08 -11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: auditório 5 O C  

 
 

 
Experiência de leitura em Moacyr Scliar: pluralidades 
 Alexssandro Ribeiro Moura (IFG) -alexonlyone@gmail.com 

 
Leitura subjetiva: uma possibilidade na construção de experiências de escrita 
Bruna Francinett Barroso Faustino de Souza (UFRN)  
 bbrunafran@yahoo.com.br 

 
Uma mudança epistemológica no ensino de literatura para o ensino básico 
 Carolina Duarte Damasceno Ferreira (UFU) - carolinaddf@yahoo.com.br 
João Carlos Biella (UFU) - biellaufu@gmail.com 

 
Retratos das recentes pesquisas sobre a formação do leitor literário no Brasil e na 
Galícia 
 Dalva Ramos de Resende Matos (IFG) - dalvaresende@yahoo.com.br 

 
Literatura na sala de aula: uma busca por experiências que prestigiam a imaginação e 
a construção de processos simbólicos 
 Fernanda Cristina de Campos (E. E. P. J. I) - fernandacristinacampos@yahoo.com.br 

 
O debate e a arte da leitura e produção literária 
 Flordelice Souza Nunes (E. E. Segismundo Pereira) - flordelicenunes@hotmail.com 

 
Letramento literário a partir de projetos escolares: contribuições cognitivas, emotivas 
e psicomotoras 
 Gilmara Machado Souza (UEG) -gylmara_mc@hotmail.com 

 
Sobre quem matou o livro policial nas aulas de língua portuguesa: intertextualidades, 
deduções, abduções e outras “armas” da literatura policial ou detetivesca para a 
formação de leitores críticos 
 Jaime dos Reis Sant'Anna (UEL) -jsantann@hotmail.com 

 
A leitura subjetiva na formação do leitor literário 
Márcia de Assis Ferreira (UFF) - marciaassis@id.uff.br 

 
 

mailto:carolinaddf@yahoo.com.br


Poesia. presente! a leitura literária nos anos finais do Ensino Fundamental. 
Marcone Mendes da Conceição (UNIMONTES) - marconemendesc@hotmail.com 

 
 
A leitura e a escrita do conto e do miniconto: uma experiência de letramento literário a 
partir da leitura subjetiva nos anos finais do ensino fundamental 
 Mariana Carvalho Costa e Silva (EEU) - marykarvalho@hotmail.com 

 
A construção das personagens machadianas na adaptação em quadrinhos de "O 
alienista" : uma proposta de letramento literário e de ampliação do repertório leitor 
 Mariele Furtado de Barros Gomes (UFJF) -furtadobarros@gmail.com 
Marco Aurélio de Sousa Mendes (UFJF) –profletrasmendes@gmail.com 

 
Performance na recepção da obra literária: estratégias de semiotização 
 Renato Passos De Barros (UFU) - rmaisnunca@gmail.com 

 
Apropriações singulares da fábula “a cigarra e as formigas”, de monteiro lobato: sobre 
a leitura literária como retorno a si 
 Sandra Helena Borges (EMPDPU) - sandra.borges@ufu.br 

 
O letramento literário, o gênero crônica e o jogo de RPG na EJA 
Taíza Ferreira de Oliveira (UFU) - iza.unb@gmail.com 

 
 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

LETRAMENTO ACADÊMICO: PRÁTICAS DE LINGUAGEM NO ENSINO E NA 
PESQUISA 

Coordenadoras: Maria Virgínia Dias de Ávila (UFU) 
mariavirginiadiasavila@gmail.com 

Lucivânia Marques Pacheco (IMEPAC) 
lucivania@imepac.edu.br 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 5 O A 201  

 
 

 
Escrita acadêmica e compreensão do dizer: um exercício metadiscursivo-reflexivo 
 Janaína Zaidan Bicalho Fonseca (UFTM) -jzletras@gmail.com 

 
Programa institucional de nivelamento – PIN IMEPAC-Araguari – um modelo de 
letramento por meio das tecnologias digitais 
 Lucivânia Marques Pacheco (IMEPAC) - lucivania@imepac.edu.br 

 
A ensinagem na graduação e os desafios na aquisição do letramento acadêmico 
 Luzineth Rodrigues Martins (UFRR) - luzinethmartins@yahoo.com.br 

 
Fóruns avaliativos como estratégia de letramento acadêmico: um processo de interações 
dialógicas nos processos de ensino-aprendizagem 
 Maria Luiza de Borba Alves (IMEPAC) - luiza.borba@hotmail.com 
Barbara Maria Turci (IMEPAC) - barbara.turci@gmail.com 
Patricia Ribeiro Canuto (IMEPAC) - patricia.canuto@imepac.edu.br 

 
Ensino e aprendizagem do gênero resumo por meio de Sequência Didática(SD): por um 
letramento acadêmico 
 Maria Virgínia Dias de Ávila (UFU) - mariavirginiadiasavila@gmail.com 

 
A prática de letramento acadêmico na multidimensionalidade contemporânea 
 Marilene Ferreira Cambeiro (UVA (REDE ILUMNO)) - marilenefcambeiro@gmail.com 

 
 
  

mailto:lucivania@imepac.edu.br


 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

LETRAMENTO MULTIMODAL E MULTILETRAMENTOS: PRESSUPOSTOS 
TEÓRICOS E AÇÕES PEDAGÓGICAS MEDIADAS POR DIFERENTES 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
Coordenadoras: Mauriceia Silva de Paula Vieira (UFLA) 

mauriceia@ufla.br 
Patricia Vasconcelos Almeida (UFLA) 

almeidaufla@gmail.com 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: sala 3D 108 
 

 
 

Letramento digital: uma análise a partir de professores de línguas em formação inicial 
 Amanda Mendonça Pereira (UFLA) - amandamendonca16@yahoo.com.br 

 
Artefatos ou instrumentos no métier do professor da rede pública de uma instituição 
municipal goiana 
 Ana Maria Barbosa Varanda Riciolli (SEEGO) - anariciolli@gmail.com 

 
Kahoot e mentimeter no ensino de línguas: uma proposta de ensino com o uso de 
tecnologias digitais 
 Karla Letícia de Lima Moraes (UFLA)- karlaleticiadelima@gmail.com 

 
Análise dos mecanismos de coesão por meio do conectivo e em tiras de humor: 
multimodalidade em sala de aula 
 Mauriceia Silva de Paula Vieira (UFLA) - mauriceia@ufla.br 

 
Tecnobiografias: os letramentos e as práticas digitais 
 Patricia Vasconcelos Almeida (UFLA)- almeidaufla@gmail.com 

 
Estratégias de coerência e coesão em textos multimodais: uma aplicação no gênero 
tirinha 
 Rosangela Pereira de Queiroz Melo (UFRPE) - rosa.angelqueiroz@gmail.com 

 
Multiletramentos em língua portuguesa & as tecnologias móveis como suporte à 
experimentação da sala de aula invertida 
 Silvane Aparecida Gomes (SEEMG/CEFET-MG) - silvanenet@gmail.com 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 

LETRAMENTOS, DISCURSOS E MULTIMODALIDADE: ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Coordenadores: Maria Aparecida Resende Ottoni (UFU) 
cidottoni@gmail.com 

José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI/CTF) 
ribas@ufpi.edu.br 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 5 O A 307 

 
 

 
Proposta de leitura e análise crítica dos poemas de Cora Coralina aplicada ao 8º EJA 
 Elizânia Rodrigues Oliveira (EEMA) - elizania_mineiros@hotmail.com 
Maria Aparecida Resende Ottoni (UFU) - cidottoni@gmail.com 

 
Produção de fotorreportagens sobre a comunidade da escola municipal professora 
alcida torres em projeto didático de gênero 
 Gisella Nogueira de Souza (UFMG) - gisella.trab@gmail.com 

 
Letramento e tecnologias digitais no ensino médio técnico 
 José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI/CTF) - ribas@ufpi.edu.br 

 
Proposta de leitura, de análise e de produção de textos voltada para o ensino médio 
 Laura Alejandra Guerrero Calderón (UFU) - laura.calderon@ufu.br 

 
Era uma vez...um conto que virou curta-metragem: uma sequência básica de ensino de 
gêneros pautada na análise de discurso crítica e na pedagogia dos multiletramentos 
 Marcela Cristiane da Silva (UFU) - marceu99@hotmail.com 

 
Pesquisas centradas no ensino de língua portuguesa: letramentos, discursos e 
tecnologias digitais 
 Maria Aparecida Resende Ottoni (UFU) - cidottoni@gmail.com 

 
Ler o mundo e escrever a vida: ressignificação de práticas de leitura e escrita por meio 
de um projeto de letramento na EJA 
 Poliana Rufino Cardoso de Oliveira (UFU) - poliana.rufino@gmail.com 

 
Os processos metodológicos da olimpíada nacional em história do Brasil e a prática de 
letramento digital na educação básica 
 Polianny Ágne de Freitas Negócio (UERN/UFERSA/IFRN) - pollyfrn@gmail.com 

 
Projeto tutores do bem: a solidariedade na prática de redação 
 Romanilta Julia da Rocha Santos (UFPI) - romanilta@hotmail.com 
Katiúscia Macêdo Cardoso Brandão (UFPI) - katiuscia.m@hotmail.com 
Adriana Rodrigues de Sousa (UFPI) = adri_adrirodrigues@hotmail.com 

 

mailto:ribas@ufpi.edu.br


 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

LITERATURA DE MINORIAS NO CONTEXTO ESCOLAR: DEBATE 
EMERGENTE PELA INSERÇÃO NAS PRÁTICAS DE ENSINO 

Coordenadores: Sergio Guilherme Cabral Bento (UFU) 
sergiobento@ufu.br 

Olíria Mendes Gimenes (UFU) 
oliriamg@gmail.com 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 5 O A 302 

 
 

 
Renata Pallottini: uma voz feminina em tempos de repressão 
Alexandra de Oliveira Guedes (UFU) - alexandra.guedes@ufu.br 

 
Formação de leitores: contribuições da literatura de testemunho 
Alison Silva Pereira (UFTM) - allissonrv@hotmail.com 

 
Projeto didático de letramento literário como dispositivo didático para usar a 
multimodalidade, potencializar a leitura e a escrita e trabalhar com temas transversais 
Ana Paula Lopes (Unisinos) - anapaularubendario@gmail.com 

 
Novas perspectivas de ensino através de racionais mc's 
Bianca Moraes Naves (UFU) - abiancamoraes@gmail.com 

 
O anti-cânone da literatura brasileira: a escrita de Júlia Lopes de Almeida, em 
memórias de Marta 
Oliria Mendes Gimenes(UFU) - oliriamg@gmail.com 

 
Literatura indígena e educação 
Sergio Guilherme Cabral Bento (UFU) - sergiobento@ufu.br 
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SIMPÓSIO TEMÁTICO 

LIVRO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS, PNLD E BNCC: VICISSITUDES E 
POSSIBILIDADES 

Coordenadores: Robson Santos de Carvalho (UNIFAL-MG) 
robsondecarvalho@yahoo.com.br 

Rosângela Hammes Rodrigues (UFSC) 
hammes@cce.ufsc.br 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 5 O A 304 

 
 

Dos pressupostos teóricos à proposta didática: caminhos trilhados e a trilhar para a 
análise linguística 
 Alessandra Preussler de Almeida (SMED - NH) - alessandra.preussler@gmail.com 

 
Políticas para o ensino sociolinguístico e a variação linguística presente no Livro 
Didático de Língua Portuguesa (LDP) 
 Flávia Freitas de Oliveira (UFU) - flaviafreitas.ufg@gmail.com 
Maura Alves de Freitas Rocha (UFU) - maurafrocha@gmail.com 

 
A oralidade em livros didáticos de língua portuguesa 
 Leiliane Aquino Noronha (UERN) - leiliane.aquino@yahoo.com.br 
Elaine Cristina Forte Ferreira (UFERSA) - elaine.forte@ufersa.edu.br 

 
Quem pode fazer política de ensino de língua materna no Brasil? Uma análise do PNLD 
a partir do ciclo de políticas 
 Luiz Eduardo Mendes Batista (UFU) - luizedumb@yahoo.com.br 

 
A prática de análise linguística nos livros didáticos de língua portuguesa do ensino 
fundamental II 
 Natália Sathler Sigiliano (UFJF) - natalia.sigiliano@ufjf.edu.br 
Cláudia Aparecida Ferreira Ferraz (EMPF) – claudiaferraz.ita@gmail.com 

 
O anúncio publicitário do livro didático de LP: limites e potencialidades no letramento 
multimodal 
 Peterson José de Oliveira (UFU) - petersonoliveira@ufu.br 

 
A construção do conceito de gêneros do discurso nos livros didáticos de língua 
portuguesa: mudanças e permanências 
 Rosângela Hammes Rodrigues (UFSC) - hammes@cce.ufsc.br 

 
 
 
 
 
 
 



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUAS ADICIONAIS, GÊNEROS 
TEXTUAIS E DISCURSIVOS: APLICAÇÕES DA GRAMÁTICA SISTÊMICO-

FUNCIONAL 
Coordenadora: Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida (UFCAT) 

fabiolasartin@gmail.com 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: auditório 5 O E 
 

 
Leitura e análise de uma reportagem circulada no estadão: uma proposta de ensino 
pautada na categoria julgamento do sistema da avaliatividade 
 Bianca Mara Guedes de Souza (UFU) - bianca.guedes@ufu.br 

 
O sistema da avaliatividade em artigos de opinião produzidos por alunos do ensino 
fundamental ii: proposta de análise das ocorrências de julgamento 
 Caroline Schwarzbold (PMU) - carol85rs@yahoo.com.br 

 
A competência discursiva por meio de gêneros do discurso: uma experiência com o 
cartaz pedagógico em sala de aula 
 Claudecy Campos Nunes (UNITAU) - claudecynunes@hotmail.com 

 
Criminologia cultural e o feminino em kátia flávia de fausto fawcett 
 Denis Carara de Abreu (UFCAT) - deniscarara@gmail.com 

 
Scars to your beautiful: a desconstrução dos padrões de beleza e o incentivo a auto 
aceitação – atitude de julgamento em foco 
 Ingride Chagas Gomes (UFG - RC) - ingridecgomes@gmail.com 

 
Im(a)plicações do gênero literário no ensino da língua portuguesa: literatura e história 
no romance predadores 
 Jesuino Arvelino Pinto (UFG/UNEMAT) - jesuino.pinto@unemat.br 

 
Uma proposta de ensino de língua portuguesa pautada no sistema da avaliatividade: 
leitura e análise de um exemplar do “eca em tirinhas para crianças” 
 Layane Campos Soares (UFU) - layanecsoares@gmail.com 
Conceição Maria Alves de Araújo Guisardi (UFU) - ceicaguisardi@hotmail.com 
Yohanna Tamal Hernández Consoro (UFU) - tamara11.yh@ufu.br 

 
A categoria julgamento em uma notícia e nos comentários: uma proposta didática para 
o ensino médio 
 Maria José da Silva Fernandes (UFU) - maria.fernandes@ufu.br 

 
Estrutura de gêneros das famílias das estórias 
 Muniz da Silva (UnB) - ednacris@gmail.com 

 
 

mailto:fabiolasartin@gmail.com


O julgamento nos poemas mulher da vida e a lavadeira de Cora Coralina: uma análise 
do subsistema de avaliatividade 
 Pabrícia Abadia Pereira Félix (UFG) - pabriciafelix17@hotmail.com 
Fabiola A. Sartin Dutra Parreira Almeida (UFG/UFCAT) - fabiolasartin@gmail.com 

 
A gramática sistêmico-funcional na autobiografia de Michelle Obama: becoming 
 Sarah Cristina de Oliveira Sebba (UFG) - sarah_sebba@hotmail.com 

 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA PERSPECTIVA DOS 
MULTILETRAMENTOS 

Coordenadoras: Anair Valênia (UFCAT) 
anair_valenia@hotmail.com 

Helena Maria Ferreira (UFLA) 
helenaferreira@ufla.br 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 3D 202 

 
 

Produção de textos multissemióticos no ensino de língua portuguesa: possibilidades 
para o letramento multimodal 
 Amanda Jackeline Santos Da Silva (UFLA) - amandatutoraletras@gmail.com 
João Miller Da Silva (UFLA) - millersilvanep@hotmail.com 

 
“É necessário que o agente de letramento – o professor - se permita aprender”: os 
desafios do trabalho com multiletramentos na formação de professores 
 Dorotea Frank Kersch (Unisinos) - doroteafk@unisinos.br 
Emily HaubertKlering (UNISINOS) - emilyklering@gmail.com 

 
Literartes: Multiletramentos No Ensino Da Língua Portuguesa 
 Lillian Gonçalves de Melo (IFNMG) - lillian.melo@ifnmg.edu.br 
Elizabeth moreira gomes (IFNMG) -  emg_bethgomes@yahoo.com.br 

 
A semiolinguística como proposta teórico-metodológica para o ensino de leitura de 
histórias em quadrinhos 
 Lucas Piter Alves Costa (UFMG) - alvescosta.lp@gmail.com 

 
Um estudo sobre o processo de formação docente na perspectiva de letramentos: 
material didático digital no ensino de língua portuguesa 
 Luciana Milene dos Santos (IFTM) - lucianamilene@gmail.com 
Gyzely Suely Lima (IFTM) –gyzely@iftm.edu.br  

 
Poesia: uma proposta de trabalho no viés dos multiletramentos 
 Patrícia Maria da Silva (UFG) - patriciagog2009@hotmail.com 
Viviane Cristina de Alencar Tomé (UFG) - vivianecristinadealencartome@gmail.com 

 
 
 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

O ENSINO E/OU APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA NUMA 
PERSPECTIVA COMPLEXA E TRANSDISCIPLINAR 

Coordenadores: Maurício Viana de Araújo (UFU) 
marujo@ufu.br 

Maria Inês Vasconcelos Felice (UFU) 
minesfelice@gmail.com 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 5 O A 301 

 
 

Práticas de leitura que envolvem a aplicação de estratégias específicas e procedimentos 
interdisciplinares 
 Ana Paula de Oliveira Lopes Vieira (PUCSP) - ana.paula.cel@hotmail.com 

 
Uma experiência de produção textual contextualizada com alunos jovens e adultos da 
EJA 
 Anderson Braga Fernandes (UFU) - andersonb.fernandes@gmail.com 

 
Textos literários à luz da complexidade e da transdisciplinaridade 
 Clarice dos Santos (E.M.P.O.B.C.F) - clairclaro325@gmail.com 

 
A produção textual de alunos do 5º ano do ensino fundamental numa abordagem 
complexa e transdisciplinar 
 Iveliny Carvalho de Faria Althaus (UFU) - vitoreiveliny@hotmail.com 

 
O ensino de língua portuguesa e literatura sob um viés complexo e transdisciplinar 
 Karin Claudia Nin Brauer (IFSP) - kcnb76@gmail.com 
Lisa Paula Generoso (PUC) - lisageneroso43@gmail.com 

 
Aprender a aprender por meio dee gêneros textuais: uma perspectiva complexo-
transdisciplinar no ensino de língua portuguesa 
 Ludmila Nogueira de Almeida (IFTM) - letras.ludmila@gmail.com 

 
A educação formal e a formação da consciência histórica em jovens estudantes do 
ensino médio: alguns apontamentos sobre o papel do ensino de língua portuguesa 
 Luzia Marcia Resende Silva (UFG/RC) - luziamarcia.ufg@gmail.com 

 
Experiências complexas e transdisciplinares nas salas de aula de uma graduação em 
Letras 
 Maurício Viana de Araújo (UFU) - marujo@ufu.br 

 
A linguagem e a comunicação na formação universitária em grupos de educação 
tutorial: refletindo sobre as experiências do PET 
 Natália Luiza Silva Carvalho (UFU) - nat_luiza@yahoo.com.br 

 
 

mailto:minesfelice@gmail.com


Avaliação e ensino de língua: as vozes que direcionam as ações de linguagem do 
professor de português 
 Sebastião Carlúcio Alves Filho (UFU) - scarlucio@gmail.com 

 
 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

O ENSINO MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS NA AULA DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
Coordenadora: Kátia Maria Capucci Fabri (UNIUBE) 

katia.fabri@uniube.br 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: sala 5 O A 213 
 

 
A metodologia híbrida no ensino de leitura e de produção de textos na universidade 
 Faraídes Maria Sisconeto de Freitas (UNIUBE) - faraides.freitas@uniube.br 
Fabiana Helena Silva (UFTM) - fabiana.helena@uniube.br 

 
O youtube como recurso tecnológico mediador da aprendizagem na aula de língua 
portuguesa 
 Kátia Maria Capucci Fabri (UNIUBE) - katia.fabri@uniube.br 
Henrique Campos Freitas (UFMG) - henrique1715@gmail.com 

 
Práticas de leitura e escrita hipertextuais em meio digital 
 Luciana Góis Barbosa (UNIUBE) - gestor.letras@uniube.br 

 
O podcast em sala de aula: oralidade, escrita e tecnologia nas aulas de língua portuguesa 
 MichelliMarchi Oss-Emer (UFSC) - michelli_marchi@hotmail.com 

 
O gênero seminário em tempos de vídeos tutoriais: o que está sendo ensinado no 
youtube? 
 Rosângela Ívina Araújo dos Santos (UFERSA) - araujorosinha22@gmail.com 

 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

O ESTUDO DO LÉXICO EM SALA DE AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA SOB 
DIVERSAS PERSPECTIVAS 

 
Coordenadores: Aderlande Pereira Ferraz (UFMG) 

aderferraz@gmail.com 
Miriam Cristiany Garcia Rosa (UNILA) 

mirian_garcia@hotmail.com 
 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: auditório 5 O H 
 

 
O processo de nomeação com palavras neológicas: uma abordagem a partir da lexical 
priming 
 Aderlande Pereira Ferraz (UFMG) - aderferraz@gmail.com 

 
O verbete de dicionário em sala de aula em favor da ampliação de repertório lexical 
 Bianca de Souza Carrara (UFJF) - bii.carrara@gmail.com 
Natália Sathler Sigiliano (UFJF) - natalia.sigiliano@ufjf.edu.br 

 
Contribuições da MPB e do funk para a ampliação lexical no ensino fundamental 
 Eladio Herwig (UFU) - eladio.herwig@gmail.com 
Eliana Dias (UFU) - elianadias07@gmail.com 

 
A paráfrase de “contos” como uma estratégia para a ampliação vocabular 
 Ellen de Paula von Glehn (UFU) - ellenvonglehn@gmail.com 

 
Atividades lexicais em livro didático do ensino médio utilizado em escolas de Catalão-
GO 
 Fernanda Mendes Pereira (UFG - RC) - fernandamendes.per@gmail.com 
Vanessa Regina Duarte Xavier (UFG/RC) - vrdxavier@gmail.com 

 
Colocações léxicas no ensino de língua materna 
 Maria Aparecida Damasceno Netto de Matos (UFMG) - madnetto@viareal.com.br 

 
O enunciado definitório em dicionários pedagógicos infantis: falando a língua das 
crianças 
 Miriam Cristiany Garcia Rosa (UNILA) - mirian_garcia@hotmail.com 

 
O léxico disseminado: a literatura para crianças e jovens como propagadora de 
neologismos 
 Solange Maria Moreira de Campos (UniBH) - solangemoreira@terra.com.br 

 
A neologia semântica como processo de formação de palavras nos livros didáticos de 
português do ensino médio 
 Tainá Marcelle Silva Moreira (UFMG) - tainasilvam@gmail.com 

 



Recursos coesivos em foco: oficinas de ampliação vocabular 
Vânia de Souza Borges (UFU) - vsouzab@gmail.com 

 
O estudo da lexicalização de afixos como meio de desenvolvimento da competência 
lexical 
 Vitor Filogônio de Souza (UFMG) - vitorfilogonio1@gmail.com 

 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

PERSPECTIVAS CRÍTICAS COMO NORTEADORAS DO ENSINO DA LEITURA 
E DA ESCRITA 

Coordenadoras: Maria Luíza M S Coroa (UnB) 
mlcoroa@uol.com.br 

Juliana de Freitas Dias (UnB) 
ju.freitas.d@gmail.com 

 
DIAS: 07 e 08-11-2019  

 
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: auditório 5 O G  
 
 

 
A escrita para a transformação: reflexão teórica sobre metodologias que incentivem a 
liberdade 
 Ana Claudia Souza Dias (UNB) - anacsd25@yahoo.com.br 

 
Leitura e escrita em perspectiva crítica: reflexões sobre as experiências formativas no 
projeto mulheres inspiradoras 
 Atauan Soares de Queiroz (UnB) - atauansoares@gmail.com 

 
O mapa de vida como estratégia reveladora de autoria 
 Débora Sousa Martins (IF Goiano / UnB) - debora.martins@ifgoiano.edu.br 

 
Revelando fatos: a prática de análise linguística como eixo orientador da formação 
docente no ensino de língua portuguesa 
 Fatima Aparecida Souza (UFBA) - fatima.souza@ufba.br 

 
O dito pelo não dito: o silêncio significado 
 Flávia Aparecida de Souza Luiz (UnB) - contato.flavialuiz@gmail.com 

 
Projeto mulheres inspiradoras e identidade docente: um estudo sobre pedagogia autoral 
na perspectiva da análise de discurso crítica 
 Gina Vieira Ponte de Albuquerque (UnB) - ginavieiraponte@gmail.com 

 
O ensino de línguas para alunos cegos e para alunos surdos sob a ótica da ADC 
 Juliana Araújo Ribeiro (UnB) - julianaaraujoribeiro@hotmail.com 

 
Escrita de si como caminho de auto-educação docente 
 Juliana de Freitas Dias (UnB) -ju.freitas.d@gmail.com 

 
Interseccionalidade e os discursos sobre raça, gênero e sexualidade na escola 
 Leonardo da Cunha Mesquita Café (UnB) - leocafe77@gmail.com 

 
Construindo uma leitura crítica 
 Maria Luiza M S Coroa (UnB) - mlcoroa@uol.com.br 

 

mailto:ju.freitas.d@gmail.com


Leitura e escrita de textos acadêmicos: uma experiência que vale a pena repetir 
 Maria Marlene Rodrigues da Silva (UnB) - maria_marlene_s@hotmail.com 

 
Discursos e letramentos de estudantes com deficiência intelectual no ambiente do 
whatsapp 
 Mayssara Reany de Jesus Oliveira (SEDF) - mayssarareany@gmail.com 

 
Práticas discursivas e sociais da presença indígena na universidade de brasília: 
construindo caminhos para a permanência e troca de saberes sob o foco a análise de 
discurso crítica 
 Nubia Batista(UNB) - nubiatupy@gmail.com 

 
Representações discursivas do eu na experiência de formação docente do projeto 
mulheres inspiradoras: uma análise das identidades na escrita biográfica 
 Vanessa Tavares de Matos (UnB) - instrutora.tavares@gmail.com 

 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

PROBLEMATIZANDO O ENSINO DE GÊNEROS DO DISCURSO NA ESCOLA: 
MOBILIZANDO PERSPECTIVAS DISCURSIVAS 

Coordenador: Manuel José Veronez de Sousa Júnior (UFU) 
junexblacklabel@hotmail.com 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 5 O A 306 

 
 

Escola, texto e signficação: o funcionamento discursivo da autoria na produção de um 
jornal escolar 
 Anderson Braga do Carmo (UEG) - andersonbdocarmo@hotmail.com 

 
O ensino de tipologias do discurso com vistas aos processos seletivos universitários e ao 
ENEM: algumas reflexões 
 Anísio Batista Pereira (UFU) - pereira.anisiobatista@ufu.br 

 
A problemática do uso de tecnologias da informação e comunicação (TICS) no ensino 
de gêneros discursivos na escola 
 Bruno Drighetti (UFU) - brunodrighetti@gmail.com 

 
O gênero seminário e a oralidade por meio de oficinas (projeto de pesquisa em 
desenvolvimento) 
 Elciane Rodrigues Siqueira (UFU) - elciane-siqueira@ufu.br 

 
O sujeito da linguagem com síndrome de down: constituindo-se por meio da oralidade 
 Emanuelle de Souza Silva Almeida (UESB) - emanuellenanet@hotmail.com 
Marian Oliveira (UESB) - marian.oliveira@uesb.edu.br 
Carla Salari Almeida Ghirello-Pires (UESB) - carlaghipires@hotmail.com 

 
Heterogeneidade constitutiva no gênero dissertativo-argumentativo: uma proposta 
para o ensino médio 
 Fabiane Lemes (UFU) - lemesfabiane.ufu@gmail.com 
Rogério de Castro Ângelo (UFU) - rogerioangelo@iftm.edu.br 

 
Ensino da língua portuguesa por meio de gêneros do discurso 
 Lara Nascimento Scherrer (UFLA) - laranascherrer@gmail.com 

 
Alguns questionamentos sobre o ensino de gêneros do discurso na escola: longe de se 
achar uma resposta 
 Manuel José Veronez de Sousa Júnior (UFU) - junexblacklabel@hotmail.com 

 
Gênero oral benzeção: configuração de elementos no ensino de adultos (EJA) 
 Regina Lúcia Félix (EEDL) - reginalfelix@yahoo.com.br 

 
 
 



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA 
COMO L2 PARA SURDOS 

Coordenadora: Eliamar Godoi (UFU) 
eliamarufu@gmail.com 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL: sala 5 O A 204 

 
 

Leitura e escrita na educação de surdos- das políticas a práticas pedagógicas. Análise 
do material: uma ferramenta apresentada como possibilidade para o ensino e 
aprendizagem de português como L2 para surdos 
Andrelina Heloisa Ribeiro Rabelo (UFU) -andrelinarabelo.ufu@gmail.com 
Suely André de Araújo Drigo (UFU) - suelyandrearaujo@hotmail.com 

 
Ensino de língua portuguesa a uma aluna surda em contexto particular 
 Elaine Amélia de Morais Duarte (UFU) - elaineamelia.morais@gmail.com 

 
Atendimento educacional especializado para surdos e a educação bilíngue: a formação 
e atuação de professores 
 Eliamar Godoi (UFU) - eliamarufu@gmail.com 

 
Avaliação e produção de materiais didáticos para aprendizes surdos a partir de um 
checklist 
 Fernanda Beatriz Caricari de Morais (INES) - fernandacaricari@gmail.com 
Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz (INES) - osilenesacruz@gmail.com 

 
O whatsapp no ensino de língua portuguesa para surdos: multiletramentos e propostas 
de ensino de LP como L2 
 Francisco Ebson Gomes Sousa (UFERSA) - ebson.gomes@ufersa.edu.br 

 
Multiletramentos e formação de professores de língua portuguesa como segunda língua 
para surdos 
 Letícia de Sousa Leite (UFU) - leticiadesousaleite@gmail.com 

 
Tecnologias na educação de surdos: ensino de libras e língua portuguesa como L2 
 Lucas Floriano de Oliveira (UFU) - lucasflrn@gmail.com 

 
Contribuições dos estudos de letramento no processo de ensino e aprendizagem de 
língua português como segunda língua para alunos surdos 
 Pedro Henrique De Macedo Silva (UFU) - pedrohenrique0525@gmail.com 
Raquel Bernardes (UFU) - raqbernardes@hotmail.com 

 
Livros didáticos de língua portuguesa no ensino para surdos: uma análise 
 Renata Soneghetti Cauper Pinto (INES) - renata.aulas@gmail.com 
Osilene Maria de Sá e Silva da Cruz (INES) -osilenesacruz@gmail.com 
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Estudo preliminar do trabalho pedagógico de leitura e escrita ministrado em libras na 
extensão universitária da Universidade Federal do Pará 
Waldemar dos Santos Cardoso Junior (UFPA) - waldemar@ufpa.br 

 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO 

SOCIOLINGUÍSTICA, VARIAÇÃO E ENSINO DE GRAMÁTICA: PROPOSTAS 
DIDÁTICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Coordenadoras: Talita de Cássia Marine (UFU) 

talita.marine@gmail.com 
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM) 

julianabertucci@gmail.com 
 

DIAS: 07 e 08-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: auditório 5 O D 
 

 
Letrando cientificamente alunos da educação básica por meio da pesquisa 
sociolinguística em sala de aula 
 Ana Lúcia Alves de Oliveira (UFU) - analaogustavo@hotmail.com 

 
Das concepções de linguagem ao ensino de variação linguística: uma análise de livros 
didáticos do ensino fundamental II 
 Diogo de Campos Alves (UFG-RC) - diogocaalves@gmail.com 
Vanessa Regina Duarte Xavier (UFG/RC) - vrdxavier@gmail.com 

 
Uma reflexão sobre os principais conceitos da sociolinguística 
 Fernanda Alvarenga Rezende (ESEBA) - fernanda.1608@yahoo.com.br 

 
Contribuições da sociolinguística para o ensino de língua portuguesa na educação 
básica: uma proposta de intervenção a partir do estudo da concordância de número 
 Fernanda Palhares Carvalho de Barthaburu (UFU) - fernandapalhares@hotmail.com 

 
A abordagem da variação linguística na educação básica por meio de atividades com o 
gênero discursivo tiras 
 Gilberto Antonio Peres (EEIG) - gilbertoaperes@yahoo.com.br 
Simone Azevedo Floripi (UTFPR/ UFU(PROFLETRAS)) - simone.floripi@gmail.com 

 
História da língua portuguesa e diversidade linguística: uma proposta de ensino para 
alunos do ensino fundamental II de uma escola municipal da cidade de Uberaba-MG 
 Iara Garcia (UFTM) -iarauftm@gmail.com 
Juliana Bertucci Barbosa (UFTM) - julianabertucci@gmail.com 

 
A pesquisa sociolinguística como espaço de aprendizagem para a formação do aluno 
pesquisador da própria língua na educação básica 
 Jaqueline Freitas da Silva (E.E.J.P.B.) - jackletras@yahoo.com.br 

 
Proposta didática com vistas ao ensino dos verbos “ter” e “haver” numa perspectiva 
variacionista 
 Leila Regina Naves Dias de Sousa (E. E. Marcolino de Barros) -leila_naves@yahoo.com.br 

 
Ensino de língua e variação: uma proposta pedagógica para o ensino de concordância 

mailto:julianabertucci@gmail.com


nominal na Baixada Fluminense 
 Lucas Ferreira de Oliveira (IFRJ) - lucas_ferreira@id.uff.br 

 
Por um ensino reflexivo e produtivo dos pronomes demonstrativos à luz da 
sociolinguísitica educacional 
 Mara Rúbia Fernandes (UFU) - maragoiana@gmail.com 
Talita de Cássia Marine (UFU) - talita.marine@gmail.com 

 
Autoestima linguística e as dinâmicas de grupo no ensino do português na EJA prisional 
 Maria Sônia Vieira Lira (UFU) - lira.msv@gmail.com 

 
Concordância verbal: variação e ensino 
 Mayara Duarte Dias (IFRJ) - mayara.duarte.dias@hotmail.com 

 
As orações relativas oblíquas no ensino fundamental: uma proposta de intervenção 
pedagógica 
 Rimylles Fabrício Alves da Silva (EMDSBN) - rimylles1@hotmail.com 

 
  



 
REUNIÃO DE SIMPÓSIOS 

DIA: 07-11-2019  
HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 

LOCAL: sala 5 O A 316 
 

 
 
 

1. DESCOLONIZAR OS CURRÍCULOS: LEIS 10.639/03 E 11.645/08 E O 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

Coordenadora: Cíntia Camargo Vianna (UFU)  
 cintiavianna@ufu.br 

 
As nuances da violência e o tensionamento da escrita alviana na obra "Alice está morta" 
Andressa Santos Vieira (UFU) - andressa_santos92@hotmail.com 
cintiacamargovianna (UFU) - cintiavianna@ufu.br 

 
2. LETRAMENTOS ACADÊMICOS: PESQUISAS E AGENDAS 

Coordenadoras: Flávia Danielle Sordi Silva Miranda (UFU) - flaviasordi@gmail.com 
Ângela Francine Fuza (UFT) - angelafuza@hotmail.com 

 
Posicionamento do autor e modos de apropriação da palavra de outrem em artigos 
científicos de diversas áreas do conhecimento 
 Adilson Ribeiro de Oliveira (IFMG - Campus Ouro Branco) - adilson.ribeiro@ifmg.edu.br 

 
Letramentos acadêmicos em práticas como componente curricular: novas agendas para 
o curso de formação de professores de língua(s) 
Flávia Danielle Sordi Silva Miranda (UFU) - flaviasordi@gmail.com 

 
Mobilização de estratégias metacognitivas de leitura e comportamento leitor em 
estudantes universitários 
 Maria Clara Maciel de Araújo Ribeiro (UNIMONTES) - mclaramaciel@hotmail.com 

 
A temática “internacionalização” e sua relação com o contexto acadêmico 
 Michele Silva Costa Sousa (UFT) - michele2_sc@yahoo.com.br 
Ângela Francine Fuza (UFT) - angelafuza@uft.edu.br 

 
3. POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA – DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR 
Coordenadoras: Ivana Carla Oliveira Sacramento (FATEC-BA) - 

ivanasacramento19@gmail.com 
Terezinha Oliveira Santos (UFOB) - terezinha.santos@ufob.edu.br 

 
Ensino de língua portuguesa e educação do campo: aproximações a partir do PNLD 
2016 
 Ana Paula da Silva Rodrigues (IFMG) - professoraanapaularodrigues@gmail.com 

 
Aula de português como encontro: um estudo sobre a ecologia da apropriação da escrita 
na esfera escolar 
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 Josa Coelho da Silva Irigoite (UDESC) - josa_coelho@hotmail.com 
 

 
Os memes e a interação em sala de aula 
 Rosilene Mota Mendes Moreira (UFU) -rosilene.mota@ufu.br 

 
4. NOVAS “LUSOFONIAS”, NOVAS POLÍTICAS PARA O ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA EM TERRITÓRIOS MULTILÍNGUES? 
Coordenadores: Maria Helena de Paula (UFCAT) - mhp.ufgcatalao@gmail.com 

Osvaldo Carlos Guirrugo Faquir (UEM) - osvaldogfaquir@gmail.com 
 

O lugar da LP nas comunidades luso-africanas: a escola como principal veículo de 
promoção e difusão da língua 
 Ivonete da Silva Santos (UFCAT) - nete.silva.santos@hotmail.com 
Maria Helena de Paula (UFCAT) - mhp.ufgcatalao@gmail.com 

 
Um olhar sobre o ensino e aprendizagem dos atos de ler e o de escrever citshwa e 
português em Moçambique: compreensão sob a proposta das forças centrípetas e 
centrífugas de Bakhtin 
Lourenço Alfredo Covane (UNESP) -lcovane@hotmail.com 
Dagoberto Buim Arena (UNESP - Marília) - dagobertobuim@gmail.com 
 
  



 
SIMPÓSIO TEMÁTICO  

COMUNICAÇÕES INDIVIDUAIS 
 

Coordenadora: Heloisa Mara Mendes (UFU) 
hlsmnds@ufu.br 

 
DIA: 07-11-2019  

HORÁRIO: das 14h às 18h:30min 
LOCAL:  auditório 3C 

 
 

Uma abordagem enunciativa sobre os valores semânticos do verbo cortar 
Alcenir de Sousa Luz (UFPI) - alcenirluz@hotmail.com 
Maria Auxiliadora Ferreira Lima (UFPI) - dora.fl@uol.com.br 

 
Estudo piloto II: análise de vocabulário escrito de estudantes do Ensino Fundamental 
em escolas públicas 
Bruna Rodrigues da Silva (UFRGS) -thu_du@hotmail.com 

 
Contribuições de um corpus de notícias no ensino de estrangeirismos 
Candice Guarato Santos (UFU) - candiceguaratos@gmail.com 

 
Os impactos da redescoberta de Gilka Machado 
Jaqueline Ferreira Borges (UFSCar) - borrgesjaqueline@gmail.com 

 
Ensino do léxico e formação de professores de língua portuguesa: algumas 
aproximações 
Kássia Mariano de Souza (UFG) - kassiamariana2008@hotmail.com 
Vanessa Regina Duarte Xavier (UFG/RC) - vrdxavier@gmail.com 

 
O ensino-aprendizagem do léxico por uma perspectiva cultural 
Lúcia Helena Ferreira Lopes (FACMAIS) - lucial.itba@gmail.com 

 
Análise do papel do verbo dar na construção do sentido dos enunciados em uma 
perspectiva da teoria das operações enunciativas 
Maria Renilda Rodrigues Leal Ramos (UFPI) - renildasomar@yahoo.com.br 

 
A importância tanto da abordagem polifônica quanto ideológica nas redações do texto 
dissertativo-argumentativo do ENEM 
Monika Nascimento de Almeida dos Santos (FAJE / UEMG) - moni11@terra.com.br 

 
Desenvolvimento cultural de adultos e crianças em sua inter-relação com a Literatura 
na Educação Infantil 
Nubia Silvia Guimarães (ESEBA/UFU) - nubiasgp@gmail.com 

 
Léxico e ensino: como os livros didáticos abordam as criações lexicais? 
Pauler Castorino Oliveira Barbosa (UFG/RC) - pauler2009@hotmail.com 
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Questionamentos de textos na sala de aula: uma proposta metodológica e dialógica na 
formação de leitores literários 
Raquel Pereira Soares (PMU) - raquel.psoares@yahoo.com.br 

 
Inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na abordagem de 
conteúdos de literaturas de língua portuguesa em livros didáticos de Português–Ensino 
Médio: uma comparação entre coleções de dois últimos PNLDS 
Rodrigo Alves dos Santos (CEFET-MG) - ralves.professor@gmail.com 

 


