
CONVÊNIOS ACORDOS PUBLICAÇÕES CONJUNTAS EVENTOS CONJUNTOS 

1) Acordo de Cooperação Acadêmica e Científica entre o Laboratório Corpus e o 

Laboratório de Estudos Urbanos - Labeurb/UNICAMP (também aprovado pelo PPGL, 

direção do CAL e aprovado em reunião do Conselho Universitário) com as seguintes 

ações: 

a) dois seminários on line cujo o tema foi O urbano e as redes sociais; 

b) publicação em 2013, de dois capítulos (Amanda Scherer e Verli Petri) no e do  livro 

Análise de Discurso: dispositivo teórico e analítico: filiações, desdobramentos e 

perspectivas, já confirmado pela Editora da UFSM,  livro originário do Seminário 

Interinstitucional com o mesmo nome que organizado e promovido pelos  dois 

laboratórios em 2011; 

c) Aula Inaugural da Profa. Eni Orlandi no Laboratório Corpus em 2012. 

d) Projeto ENDICI – LABEURB/UNICAMP: Trata-se de um projeto que tem o objetivo de 

dar continuidade à construção da Enciclopédia Discursiva da Cidade (ENDICI), uma 

enciclopédia digital on-line elaborada com base no dispositivo teórico da Análise de 

Discurso. A ENDICI atualmente é coordenada e organizada por Eni Orlandi 

(UNICAMP/UNIVAS) e José Horta Nunes (LABEURB/NUDECRI/UNICAMP) e tem sede no 

Laboratório de Estudos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da 

Unicamp (LABEURB/NUDECRI/UNICAMP), com apoio da FAPESP, em parceira com o 

Laboratório Corpus/PPGL, UFSM.   

2) Acordo de cooperação em rede entre três laboratórios de pesquisa: Laboratório 

Corpus (UFSM), LAS (Laboratório Arquivos do sujeito - UFF) e o ELADIS (Laboratório 

Discursivo: sujeito, rede eletrônica e sentidos em movimentos – USP/RP) 

a) - I Jornada Enlace entre Laboratórios – realizada na Universidade Federal Fluminense 

em agosto de 2012;  

b) -  publicação (on line e versão impressa) do Caderno de Resumos (expandidos) com 

todos os trabalhos apresentados; 

c) – fórum de discussão on line sobre teses e dissertações em andamento entre os 

participantes dos três laboratórios. 

3) Acordo de Cooperação Científica Internacional entre o Laboratório Corpus e o Institut 

de Formation de Maîtres, a Faculté de Lettres da Université de Franche-Comté França 

(assinada pelo Colegiado do PPGL, pelo DLCL e Direção de Centro e aprovada em 

reunião do Conselho Universitário). De tal acordo temos ações em 2011 e 2012 e vou 

colocar aqui apenas as de 2012, caso for preciso as anteriores posso colocar também:  

a) – Profa. Amanda Scherer - professora visitante - de 03 de abril a 07 junho de 2012 – 
junto ao Centre de Recherches Intedisciplinaires et Transculturelles (C.R.I.T. - EA3224) 
da U.F.R. Sciences de l’Homme et de la Société, Faculté de Lettres da Université de 
Franche-Comté França ; 



b) – Estágio doutoral (PDEE/CAPES) da doutoranda Juciele Pereira Dias 2011/2012; 

c) – Leitorado de Português de ex-doutoranda do PPGL Rejane Arce Vargas na Faculte de 
Lettres que também participou de estágio PDEE/CAPES, em 2010 na mesma 
instituição; 

d) – organização conjunta com o Laboratório Corpus da Journée d’Etudes Transferts 
épistémologiques et conceptuels – no dia 10 de maio de 2012 – em vídeo conferência e 
com a participação da Juciele Pereira Dias aqui no Brasil e a Profa. Amanda Scherer 
como conferencista e a ex-acadêmica Rejane Arce Vargas com uma comunicação. 

e) – duas conferências on line – Cours Pratiques sur l’Interdisciplinaires et 
Transculturelles (CRIT/Besançon França) et L’Histoire des Idées Linguistiques et 
Histoire Disciplinaire  (Laboratório Corpus/PPGL) ;   

f) – publicação conjunta em 2013 na Revista Cahiers Internationaux de Symbolisme do 
Centre Interdisciplinaires d’Etudes Phisophiques (CIEPHUM) da Universidade de Mons 
(Bélgica) resultante da Journée d’Etudes de 2011. 

4) Acordo de Cooperação (Tratativas iniciais para estabelecimento de um acordo) com o 
ITM-CNRS-ENS, em Paris, através de contato com Irène Fenoglio, o que já 
desencadeou as seguintes ações conjuntas: 

a) Conferência presencial de Irène Fenoglio em 12 de novembro de 2012, XIX Seminário 
Corpus; 

b) Reunião de trabalho com os integrantes do Laboratório Corpus; 

c) Estágio Doutoral (PDEE/CAPES) de Caroline Mallmann Schneider no primeiro semestre 
de 2013 e de Maria Iraci Sousa Costa, atualmente em estágio. 

d) – tradução da conferência da Profa. Irene Fenoglio proferida no Laboratório 
Corpus/PPGL em novembro de 2012 a ser publicada na Série Cogitare pelo PPGL 
Editores/UFSM em 2013; 

e)  Participação da Profa. Amanda Scherer no IV Congrès Mondial de Linguistique 
Française que acontecerá em Berlin – Alemanha em julho de 2014. Ela será a 
presidente do Comité Thématique: Linguistique du texte. Sémiotique. Stylistique e a 
Profa. Irène Fenoglio a coordenadora de tal comitê. 

 


