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Formulário de Inscrição 

(enviar para o e-mail <pallind2018@gmail.com> até 15 de maio de 2018) 

 

Informações importantes 

Modalidade de participação: Somente presencial (é imprescindível que as leituras 

prévias sejam realizadas, bem como que o participante tenha interesse em 

desenvolver atividades de práticas de análise) 

Local: Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de Silveira Martins – RS 

Público alvo: professores, pesquisadores, alunos de pós-graduação e de 

graduação 

Vagas: 40 (+ 10 vagas para suplentes) 

Certificação: Haverá certificado de participação correspondente a 20h/aula para 

aqueles que realizarem as leituras e participarem efetivamente das atividades do dia 

22 de maio de 2018 

Obs.: Não haverá custos para os participantes (cada um deverá levar algo – doce 

ou salgado, frutas ou suco – para o almoço compartilhado) 

 

Datas importantes 

Inscrições: de 23 de abril a 15 de maio de 2018 (via e-mail: 

pallind2018@gmail.com)  

Publicação da lista de inscritos aprovados: até 17 de maio de 2018 (no site do 

Laboratório Corpus: http://corpus.ufsm.br/) 

Confirmação da vaga: até 20 de maio de 2018 (via e-mail) 

Obs.: Leia atentamente a programação geral e a ementa do Minicurso antes de 

realizar sua inscrição 

 

Leituras obrigatórias (mínimo de 70% dos textos indicados) 

 

NUNES, José Horta. Nomenclatura de dicionário e redução da hiperlíngua brasileira. 

Histoire, Épistemologie, Langage (Imprimé), v. 28,2, p. 63-84, 2006. Disponível em: 

http://www.persee.fr/doc/hel_0750-8069_2006_num_28_2_2883. 

 

 

 

http://www.persee.fr/doc/hel_0750-8069_2006_num_28_2_2883


 

ORLANDI, Eni P. Lexicografia discursiva. In: ______. Língua e conhecimento 

linguístico: para uma história das ideias no Brasil. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

______. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes, 

2009. 

 

PÊCHEUX, Michel. Ler o arquivo hoje. In: ORLANDI, E. P. et Al (Orgs.) Gestos de 

leitura: da história no discurso. Tradução de Bethania Mariani et Al. Campinas, SP: 

Editora da UNICAMP, 1994, p. 55-66. 

 

PETRI, Verli. “História de palavras” na História das Ideias Linguísticas: notas sobre 

um projeto de pesquisa. 2018, Mimeo. (a comissão organizadora enviará aos 

inscritos por e-mail). 

 

______.; MEDEIROS, Vanise G. de. Da língua partida: nomenclatura, coleção de 

vocábulos e glossários brasileiros. Revista Letras (UFSM) online, v. 23, p. 43-66, 

2013. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/11725/7156  

 

______.; SCHERER, Amanda. O funcionamento do político na produção de 

sentidos: o dicionário como trajeto de leitura. In: A análise do discurso e sua história: 

avanços e perspectivas. Campinas, SP: Pontes Editores, 2016, p. 359-373. 

 

SILVA, Mariza Vieira. Instrumentos linguísticos: língua e memória. Revista Letras, n. 

27, Santa Maria: UFSM/PPGL, 2003, p. 109-116. Disponível em: 

https://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/11904/7326.  

 

Preenchimento obrigatório 

Nome: Vínculo institucional: 

RG: CPF: 

E-mail: Telefone/Whatsapp:  

Link para o Currículo Lattes:  

Motivação (Campo destinado à apresentação das razões de pesquisa pelas quais o proponente 
deve ser selecionado para participar do Minicurso “Ler, descrever, interpretar: palavra, língua e 
discurso”, promovido pelo Grupo PALLIND): 

(em até 10 linhas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/11725/7156
https://periodicos.ufsm.br/letras/article/view/11904/7326

