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Organizadores
Profª. Drª. Del Carmen Daher (UFF, CNPq) e Profª. Drª. Luciana Freitas (UFF), 

Prof. Dr. Bruno Deusdará (UERJ), Prof. Dr. Décio Rocha (UERJ, CNPq) e 

Profª. Drª. Vera Sant’Anna (UERJ)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE LETRAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 
Mestrado e Doutorado em Estudos de Linguagem

Modalidades de participação
Ouvintes e expositores membros pesquisadores ou estudantes dos grupos de pesquisa 
participantes.

Poderão se inscrever como expositores aqueles que tiverem contribuições que explicitem 
um modo singular de apropriação de diferentes aspectos nas pesquisas na área: qual a 
singularidade do quadro teórico/procedimentos metodológicos de minha pesquisa em relação 
ao conhecimento produzido na área? que recortes faço do quadro teórico/metodológico, o 
que acrescento, a que deslocamentos recorro, etc.?

Resultados esperados: publicação.

Normas para submissão de:

• Resumos: O resumo deverá ter até 1.000 caracteres com espaço.  A formatação do texto 
deverá ser em fonte Times New Roman 12, com espaço simples, em Word 6 ou 7.

• Artigos: 
Número de páginas: até 20 
Tipo de caractere: Times New Roman, corpo 12; 
Espaçamento: espaço 1,5 entre linhas e parágrafos; espaço duplo entre partes, tabelas, 
ilustrações, etc.; 
Adentramento de 1 cm para assinalar parágrafos; 
Margens (superior, inferior, direita e esquerda) de 3 cm; 
Notas no rodapé, corpo 10, espaço simples; 
Referências bibliográficas de acordo com a ABNT. 

Inscrições até 21 de outubro de 2012

UERJ 
UTFPR 
PUC-SP 

Membros do GT

PUC-Rio 
UFF 
UPF 

UFPA 
USP 
UNISINOS 

PUCRS 
UNIRIO 
UNIFESP



O encontro tem como objetivo explicitar as contribuições centrais de um 

grupo de especialistas no estudo das práticas de linguagem de modo a dar 

visibilidade a deslocamentos, interseções, apropriação de quadros teóricos e 

metodológicos em pesquisas que aproximam linguagem e trabalho. Celebra também 

convênio nacional interinstitucional (em andamento) entre as instituições UFF, UERJ 

e PUC-SP.

O evento reunirá, assim, pesquisadores que atuam nos Programas de Pós-graduação 

de Estudos de Linguagem (UFF), no de Letras, área de concentração em Linguística 

(UERJ e no de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL, PUC/SP). Todos 

os integrantes participam do GT Anpoll Linguagem, enunciação e trabalho e membros 

dos GRPesq’s Práticas de linguagem, trabalho e formação docente (UFF),  Práticas de 

Linguagem e discursividade – PraLinS (UERJ) e Atelier Linguagem e Trabalho (PUC-

SP).  Envolverá ainda docentes e alunos das linhas de pesquisa Teorias do texto, do 

discurso e da interação (UFF), Estudos aplicados de linguagem (UFF), Práticas de 

linguagem e subjetividades (UERJ) e Linguagem e trabalho (PUC-SP).

Participarão, ainda, como convidados, professores-pesquisadores e alunos 

de pós-graduação das seguintes instituições: UNIRIO, PUC-Rio, USP, PUC-

RS, UNISINOS, UFRGS, UFPA, UTFPR.

    Dia 08 de novembro

9h30min Abertura 

10h-12h  Conferência da Profª Drª Maria Cecília Souza-e-Silva (Puc-SP, CNPq,     
    Coordenadora do GRPesq Atelier Linguagem e Trabalho)

             (Explanação sobre constituição e trajetória do grupo: retrospectiva)

12h-14h  Almoço

14h-16h  Grupo de discussão sobre modos de abordagem da linguagem: autores/   
    quadro teórico.

16h-16h30m  Café

16h30m-18h30m Grupo de discussão sobre modos de abordagem do trabalho:     
      autores/quadro teórico.

    Dia 09 de novembro

10h-12h   Grupo de discussão sobre metodologias de pesquisa.

12h-14h   Almoço

14h-16h   Sínteses e desdobramentos das discussões apresentadas pelos     
     resenhadores de cada grupo (Resenhadores: 2 por grupo de discussão)

16h-16h30m  Café

16h30m-18h30m Explanação da Profª. Drª. Ana Raquel Motta de Souza (Puc-SP, 
Fapesp) sobre as discussões e sínteses apresentadas no encontro.

Local: SALA 218 – C

Página do evento no site do GT - Linguagem, Enunciação e Trabalho: 
http://www.pgletras.uerj.br/gtlet/producao.html#eventos


