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RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1 – DADOS CADASTRAIS 

1.1 Nome do Beneficiário
Bruna Cielo Cabrera

1.2 CPF / Passaporte
021.778.120-97
FZ527575

1.3 Instituição 
Universidade Federal de Santa Maria

1.4 Programa CAPES/ nº do AUXPE 

1.5 Projeto
Projeto Memória e Tecnologias - CAPES/PRINT 
8881.310246/2018-1

1.6 Coordenador Projeto
Cesar De David

1.7 Programa de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Letras

2 – BENEFÍCIO

2.1 Modalidade

(  ) Missão de Trabalho ( x ) Bolsa Doutorado Sanduíche no Exterior 

2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa)

Universidad de Cádiz, Facultad de Filosofía y Letras, 
Departamento de Filología Francesa y Inglesa

2.3 Período da Atividade
2.3.1 Início

01/01/2020

2.3.2 Término

30/06/2020

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$)

3.1 Auxílio-deslocamento €$0,00

3.2 Auxílio-instalação €$1.300,00

3.3 Seguro-saúde €$540,00

3.4 Adicional-localidade €$0,00

3.5 Mensalidade €$1.300,00

3.6 Auxílio-diário €$0,00
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

4.1 Objetivos da missão: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto)

Objetivos elaborados no projeto original (para uma estância de ago/2019 a jan/2020):

• Consultar regularmente os acervos de Cádiz, Arquivo Histórico Provincial de Cádiz e o Arquivo Geral das Índias;
• Coletar os documentos pertinentes aos objetivos da presente pesquisa;
• Visitar outros espaços de arquivamento acerca de nosso mote disponíveis no país, como mananciais, 
bibliotecas, centros de documentação, entre outros;
• Elencar documentos para incorporação ao nosso arquivo de pesquisa da tese em andamento;
• Realizar os recortes necessários em nosso arquivo de pesquisa para a montagem de um corpus de pesquisa e 
de um corpus de análise;
• Analisar esse corpus em relação às questões teóricas levantadas pela AD e pela HIL em concordância às 
orientações da professora Scherer e do professor López Muñoz;
• Compreender o funcionamento dos conceitos teóricos de gramatização, disciplinarização e institucionalização 
de línguas indígenas, além de suas aplicações metodológicas em pesquisas em parte da região sul da América Latina, 
que hoje está definida como o território brasileiro;
• Elaborar um dos capítulos teórico-estruturantes da tese, bem como parte da descrição metodológica e da 
análise do corpus;
• Após o estágio sanduíche, através da política de arquivo e documentação implementada pela Universidade a 
partir do Centro de Documentação e Memória alocado no Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da UFSM 
em Silveira Martins, disponibilizar para consulta os documentos referentes ao arquivo de pesquisa de nossa tese 
(tanto de forma material quanto digital) para que esses possam servir como fontes para outros pesquisadores e 
pesquisas futuras;
• Participação no Seminário do grupo Ci-Dit  intitulado Discurso(s) político(s) e incitación al odio, dia 8 de 
outubro de 2019, em Cádiz, ministrado pelos professores Juan Manuel López Muñoz (UCA), Nathalie Boiget (UCA), 
Hela Saidani (Universidade de Carthage);
• Apresentação e publicação de trabalhos sobre a pesquisa em andamento em eventos internacionais (durante 
o estágio sanduíche, na Espanha, e a partir do retorno da doutoranda, no Brasil);
• Publicação de artigo científico acerca dos resultados da pesquisa em Cádiz;
• Publicação de artigo científico acerca dos resultados da pesquisa em coautoria com o orientador estrangeiro e 
a orientadora brasileira;
• Publicação de capítulo de livro;
• Participação em conferências, palestras, seminários e eventos acadêmicos internacionais com participação de 
pesquisadores estrangeiros sobre memória e história que venham a ocorrer na UCA e na região (quando possível);
• Apresentação do projeto e do desenvolvimento dos estudos do tema central da pesquisa para o grupo de 
orientandos do professor López Muñoz e para estudantes interessados na forma de aula expositiva para a Graduação
e na forma de seminário para a Pós-Graduação;
• Atendimento às atividades formativas (como seminários de pesquisa, reuniões de trabalho, disciplinas 
eletivas, entre outras) ministradas pelo Professor López Muñoz na Escuela de Doctorado en Lingüística   da UCA;
• Atendimento e participação como ministrante assistente (sob orientação) às disciplinas de Semântica, 
Pragmática e Análise de Discurso ministradas pelo Professor López Muñoz, na UCA, para a Graduação em Estudos 
Franceses, no período final de 2019 (outubro a janeiro).

4.2 Atividades Realizadas: (listar atividades)
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Atividades realizadas em relação à estância ocorrida de jan/2020 a jun/2020:

 Consulta os acervos Arquivo Histórico Provincial de Cádiz e Arquivo Geral das Índias durante o período de
fevereiro à metade de março de 2020;

• Coleta e digitalização de documentos que se mostraram pertinentes aos objetivos da presente pesquisa;

 Participação  e  conclusão  do  Programa  “UCA-INTERNACIONAL-GRADO”,  da  Universidade  de  Cádiz
(Espanha);

• Visitas constantes à biblioteca da Universidade de Cádiz para busca de bibliografia;

 Atendimento diário à sala de trabalho do Professor Juan Manuel López Muñoz, auxiliando em atividades
diversas, como planejamento de aulas, atendimento aos alunos, reuniões de trabalho e pesquisa, entre
outras;

 Participação no “Seminarios de Posgrado AAD-Cádiz_2.5: identidad, memoria,  tecnologías, emociones,
trayectorias,  migraciones,  fronteras,  estéticas,  políticas”,  no  instituto  de  Linguística  Aplicada,  da
Universidade de Cádiz (Espanha);

 Atendimento  presencial  semanal  como  Professora  colaboradora  às  aulas  da  disciplina  “Análisis  del
discurso en lengua francesa”, ministrada pelo Professor Muñoz; 

 Participação como Professora colaboradora de maneira online, via plataforma virtual da da Universidade
de  Cádiz,  para  o  seguimento  das  atividades  da  disciplina  mencionada  anteriormente,  sendo possível
finalizar a disciplina;

 Encontros semanais on-line com o Professor Muñoz e com a Professora Amanda Eloina Scherer para
discussão do andamento do projeto;

 Organização e apresentação do minicurso intitulado  “Atélier  collaboratif en ligne: pratique de l'écrit
universitaire”;

 Organização e  apresentação do minicurso intitulado  “Atélier  collaboratif  en ligne:  pratique de l'oral
universitaire”;

 Escrita de capítulo de livro, já encaminhada para publicação que ocorrerá no segundo semestre de 2020,
em conjunto com o Professor Muñoz acerca do Arquivo Histórico Provincial de Cádiz;

 Escrita, em finalização, de artigo científico acerca do Arquivo Geral das Índias;

 Escrita, em finalização, de artigo científico acerca da documentação recolhida no Arquivo Geral das Índias.

4.3 Resultados e/ou Impactos:
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 Publicação futura do capítulo “Recorrido discursivo por el Archivo Histórico Provincial De Cádiz
(España), marcado por las relaciones entre archivo, territorio y memoria“, no livro “Museus e
arquivos e Análise de Discurso: funcionamentos e efeitos da língua, da memória e da história
em (dis)curso;

 Conclusão do Programa “UCA-INTERNACIONAL-GRADO”, da Universidade de Cádiz (Espanha);

 Participação  como  docente  colaboradora  na  disciplina  de  “Análisis  del  discurso  en  lengua
francesa”,  da  Graduação  em  Estudos  Franceses,  da  Facultade  de  Filosofia  e  Letras,  da
Universidade de Cádiz (Espanha);

 Organização  e  apresentação  do  minicurso  “Atélier  collaboratif  en  ligne:  pratique  de  l'écrit
universitaire”, de 12 de mayo de 2020 a 04 de junio de 2020;

 Organização  e  apresentação  do  minicurso  “Atélier  collaboratif  en  ligne:  pratique  de  l'oral
universitaire”, de 12 de mayo de 2020 a 04 de junio de 2020;

 Atendimento  ao  Programa  “Seminarios  de  Posgrado  AAD-Cádiz_2.5:  identidad,  memoria,
tecnologías, emociones, trayectorias, migraciones, fronteras, estéticas, políticas”, no instituto
de Linguística Aplicada, da Universidade de Cádiz (Espanha).

03 se setembro de 2020.

Bruna Cielo Cabrera
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ANEXOS

 Certificado de conclusão do Programa “UCA-INTERNACIONAL-GRADO”,  da  Universidade de Cádiz
(Espanha);

 Certificado de Participação como docente colaboradora na disciplina de “Análisis  del discurso en
lengua  francesa”,  da  Graduação  em  Estudos  Franceses,  da  Facultade  de  Filosofia  e  Letras,  da
Universidade de Cádiz (Espanha);

 Carta  de  aceite  do  capítulo  “Recorrido  discursivo  por  el  Archivo  Histórico  Provincial  De  Cádiz
(España), marcado por las relaciones entre archivo, territorio y memoria“, para publicação no livro
“Museus e arquivos e Análise de Discurso: funcionamentos e efeitos da língua, da memória e da
história em (dis)curso;

 Certificado de organização e apresentação do minicurso “Atélier collaboratif en ligne: pratique de
l'écrit universitaire”, de 12 de mayo de 2020 a 04 de junio de 2020;

 Certificado de organização e apresentação do minicurso “Atélier collaboratif en ligne: pratique de
l'oral universitaire”, de 12 de mayo de 2020 a 04 de junio de 2020;

 Certificado  de  atendimento  ao  Programa  “Seminarios  de  Posgrado  AAD-Cádiz_2.5:  identidad,
memoria,  tecnologías,  emociones,  trayectorias,  migraciones,  fronteras,  estéticas,  políticas”,  no
instituto de Linguística Aplicada, da Universidade de Cádiz (Espanha).
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APÊNDICE TÉCNICO

Em razão da epidemia de Covid-19 ter se alastrado rapidamente pela Espanha, as instiruições que estavam
em nosso foco de pesquisa foram todas fechadas. Contudo, foi possível realizar visitas frequêntes ao Arquivo
Histórico Provincial de Cádiz e ao Arquivo Geral das Índias (na cidade de Sevilla), onde encontramos diversos
documentos pertinentes à nossa pesquisa, dentre eles relatos sobre o que hoje configura-se como os Sete Povos
das Missões, Ordens Reais que estabeleciam políticas monárquicas sobre os indígenas da região e, também, autos
oficiais  que compreendem grande  parte  da  história  indígena da região do  Rio  Grande do  Sul  atual.  Abaixo,
imagens de peças do Arquivo Histórico Provincial de Cádiz.

     

Legenda: Livro de Ordens da Aduana de Cádiz de 1767.
Fonte: acervo próprio da pesquisadora.
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Legenda: Sede atual do Arquivo Geral das Índias, em Sevilla, e antiga sede da instituição, em Cádiz. 
Fonte: acervo próprio da pesquisadora.

OBS: Não contamos com imagens internas do Arquivo Geral  das Índias em função de sua estrita política de
segurança de informação.

Além das visitas aos Arquivos, foram ministradas aulas presenciais (até meados de março de 2020) e on-
line (após o início da quarentena até a finalização do semestre letivo da Universidade de Cádiz). As aulas foram
realizadas de maneira  expositiva e dialogada com os alunos,  normalmente ministradas  em conjunto entre  o
Professor Muñoz e a pesquisadora. Pelas manhãs, a pesquisadora mantinha-se disponível na sala de trabalho
(oficina 2.5 da Faculdade de Letras e Linguística da UCA) do Professor para o atendimento aos alunos e reuniões
com o tutor. Durante a quarentena, a Universidade adotou o sistema de aulas em rede e a pesquisadora passou a
atender os alunos no fórum da plataforma Campus Virtual UCA, além de ministrar dois minicrusos sobre escrita
acadêmica e sobre planejamento de exposições orais na prática acadêmica.

Até  a  data  de  retorno  ao  Brasil,  as  instituições  arquivísticas,  bem  como  a  Universidade  de  Cádiz,
mantiveram-se fechados para visitas e consultas. Contudo, foi possível a pesquisa remota no acervo digitalizado
do Arquivo Geral das Índias (Sevilla,  Espanha) que mantem-se até disponível à pesquisadora inclusive após a
chegada em seu país de origem. Em razão desse contato e abertura virtual do Arquivo à pesquisa, além dos
artigos projetados como resultado da estancia de Doutrodado Sanduíche no exterior, serão possíveis elaborações
de outros textos acadêmicos embasados pela documentação encontrada.
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Legenda: Aula expositiva sobre o conceito de memória na Análise de Discurso. 
Fonte: acervo próprio da pesquisadora.

Legenda: PrintScreen da plataforma Campus Virtal UCA com foco para a pasta de um dos minicursos ministrados. 
Fonte: acervo próprio da pesquisadora.
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