
                                          

Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem 

Núcleo de Pesquisa em Linguagem 

 

Calendário - 1º semestre de 2015 

 

5/março 9h30: Aula inaugural com Prof. Dr. José Horta Nunes: “Linguagem, sociedade, tecnologia e 

conhecimento”. 

14h: Reunião de recepção aos ingressantes 2015 

27/março 14h: Conferência do Prof. Dr. Leandro Diniz: “O português (do Brasil) no "mundo globalizado": 

entre movimentos de colonização e descolonização linguística”. 

9/abril 14h: Conferência da Profa. Dra. Silmara Dela da Silva: “Linguagem e tecnologia: apontamentos 

sobre a mídia e os seus arquivos” 

23/abril 14h: I Seminário de Projetos 

“Discurso e silêncio: política, ciência e arte”- Convênio entre Univás e UCLV/Cuba – Profa. Dra. 

Greciely Cristina da Costa 

“O projeto da identidade nacional: um estudo a partir da literatura e da imprensa” - Convênio 

entre Univás e Universidad de Valparaíso/Chile – Profa. Dra. Paula Chiaretti.  

“Literatura, acontecimento discursivo e construção de identidade” – Wagner Ernesto Jonas Franco 

(Mestrado-PPGCL)                                                                                                                                          

30/abril 14h: II Seminário de Projetos 

“Subjetividade, sociedade e discurso: imperativos e técnicas de felicidade na contemporaneidade” 

– Profa. Dra. Paula Chiaretti 

“Negação, subjetividade e relações sociais” – Profa. Dra. Carolina Fedatto 

7/maio 14h: III Seminário de Projetos 

Grupo de pesquisa “Discurso, sentido e sociedade” - Profa. Dra. Débora Massmann e Profa. Dra. 
Andréa Domingues 
"Discurso  e Sociedade: sobre os modos de significar as minorias no Século XXI" – Profa. Dra. 
Débora Raquel Hettwer Massmann 
“Discurso, sentido e sociedade: experiências com povoados remanescentes de quilombolas e 
indígenas na amazônia paraense” – Profa. Dra. Andrea Silva Domingues 
 “Sentido, linguagem e ideologia da educação de jovens e adultos (eja)” - Marilda de Castro Laraia 
(Doutorado-PPGCL) 
 “’Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade’: uma análise retórica do discurso do deputado pastor Marco 
Feliciano” - Guilherme Beraldo de Andrade (UEMG) 
“Os sentidos de família no processo de reconhecimento da conjugalidade entre pessoas do 
mesmo sexo” - Joana Darc Rodrigues da Costa (UFMG) 
"Aquece-me essa noite: Antônia e a dessexualização do prazer" - Varlei Rodrigo do Couto 
(Unicamp) 

14/maio 14h: IV Seminário de Projetos  

“Funcionamento e estrutura de convênios, projetos e grupos de pesquisa do PPGCL” - com a 

Profa. Dra. Débora Massmann 

 "O processo da escrita do texto científico" - Com Profa. Dra. Joelma Faria e Profa. Dra. Maria 

Onice Payer 

25/junho 14h: V Seminário de Projetos 

“Discurso, individuação do sujeito e processos identitários - Espaço, Acontecimento e memória no 

Sul Mineiro” (DISUPI) - Encerramento das atividades 

Profa. Dra. Eni Orlandi 

 


