
 
 

Sessões de comunicações 

 Datas, horários e salas 
 

 

Em cada sala haverá cinco comunicações, individuais ou fazendo parte de uma 

comunicação coordenada. Para cada comunicação, independente de sua quantidade de 

autores, haverá 20 (vinte) minutos para exposição, reservando-se 20 minutos da sessão 

para o debate posterior.  

 

 

 

Sessão de comunicações I  -  Quarta-feira, 20 de outubro, 
8h30m às 10h30m 
 

 
A interlíngua do português ao espanhol – Bloco A  Sala 3 
 
Secuencias sintácticas del input y convergencia entre interlengua y lengua meta   Paulo Antonio Pinheiro 
Correa – UFF  (coord.) 
Produção escrita e interlíngua: As etapas da interlíngua na aprendizagem formal dos verbos do espanhol 
como língua estrangeira (E/LE)  Luciene Bassols Brisolara –FURG-RS e Tatiana Pereira Machado – 

FURG-RS 
O papel da Permeabilidade Gramatical na Interlíngua de brasileiros  Marcela Matos Maini – Grad/UFF 
Un abordaje funcional en el análisis de la interlengua de los estudiantes brasileños y portugueses de ELE 
María Josefina Israel Semino – FURG-RS, Patrícia Mussi Escobar – FURG-RS e Secundino Vigón Artos – 
Universidade do Minho  
A expressão da mudança de estado na interlíngua de brasileiros aprendizes de espanhol como L2  
Mariana Ferreira Ruas – PG/UFRJ 

 

 
Comunicação coordenada: Ensino de espanhol no Brasil. Análises glotopolíticas 
– Bloco F  Sala 01 
 
A ideologia do liberalismo lingüístico e as políticas para o espanhol no Brasil  Xoán Carlos Lagares – UFF 
(coord.) 
A língua espanhola no entremeio da relação de poder Ana Maria Mendes Larghi – PG/UFF 
As políticas lingüísticas e as avaliações de proficiência em espanhol como língua estrangeira Lílian Reis 
dos Santos – SEE-RJ 
Discursos e representações sobre América Latina em livros didáticos de Espanhol como língua 
estrangeira. Ariel Matías Blanco – Grad/UFF 
Reflexões sobre a  abordagem cultural nos Parâmetros Curriculares Nacionais   Fabrícia Dorneles Ramos 
– Colégio Pedro II 
 

 



Comunicação coordenada: O ensino de espanhol e português na região 
fronteiriça Brasil-Venezuela: relatos de experiências – Mini auditório 
 
Apresentação  Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold – UFRJ (coord) 
Variação lexical e construções identitárias em narrativas orais e escritas: a situação de contato linguístico 
português-espanhol em escolas de Pacaraima – RR   David Sena Lemos – UERR e Parmênio Citó - 
UFRR 
“Amnesia” ou relato de experiência de leitura de um conto venezuelano em contexto multilingüe e 
multicultural fronteiriço Brasil/Venezuela  Maria Francisca da Silva – PG/UFRJ 
O tratamento da variação lingüística e cultural no material didático para as aulas de Espanhol/LE no 
ensino médio de Boa Vista, na zona fronteiriça Brasil-Venezuela   Francisco Raimundo Sousa – 
PG/UFRR 
Projeto Bilingüen: uma experiência de políticas e práticas de ensino de português e de espanhol como 
língua estrangeira na fronteira Brasil-Venezuela  Maria Odileiz Sousa Cruz – UFRR e Olendina Bonet de 
Queiroz – PG/UFRR 
Textos descritivos e aquisição de léxico em português como língua estrangeira por falantes de espanhol 
imersos na zona fronteiriça Brasil-Venezuela   Maria Ivone Alves da Silva – PG/UFRR Maria Odileiz 
Sousa Cruz - UFRR 

 
 
Formação continuada do professor de língua estrangeira – Bloco J  Sala 02 
 
A construção da proposta curricular de Língua Espanhola do município de Cascavel como processo de 
formação continuada  Adriana Aparecida de Figueiredo Fiuza – UNIOESTE (coord.) 
 “Os movimentos” do processo de reorientação curricular no estado de Goiás: contribuições aos 
professores (as) de língua espanhola  Juliane Rodrigues Ferreira – SEE/GO 
El papel de la ASPROEGO en la formación continuada de profesores  Sara Guiliana Gonzales Belaonia – 
UFG e Victoria Palma Ehrichs - AECID 
Escrita autobiográfica na formação continuada de professores de P/LE  Patricia Trindade Nakagome – 
PG/USP 
Narración de un caso: la formación continuada de profesores de español en una Red de escuelas de 
idiomas  Enrique Melone - CNA 
 

 
Contato e fronteiras entre o Uruguai e o Brasil: perspectiva histórica – Bloco D  

Sala 01 
 
Documentos portugueses do século XIX no Uruguai: textos que revelam contato  Mirta Groppi - USP 

Comunicação coordenada: No tempo e no espaço. Mapeando as línguas de fronteira no 
RS 
No tempo e no Espaço: Mapeando as Línguas de Fronteira no RS  Eliana Rosa Sturza – UFSM (coord.) 
A circulação do espanhol em jornais de Santana do Livramento: início do século xx  Sara dos Santos 
Mota – Ext/UFSM 
Falar apaisanado: uma forma de designar as línguas na fronteira   Isaphi Marlene Jardim Álvarez - 
FAMES 
Línguas de fronteira: O sentido que os textos de ensaístas sul-rio-grandenses têm sobre a região 
fronteiriça  Luciana Vargas Ronsani – Grad/UFSM 
 

 
O guarani em foco: formação docente, extensão, variedades - Bloco D  Sala 02 
 
La  formación docente para la educación bilingüe, ¿un desafío o una tarea pendiente?  Eliodora Verón de 
Recalde – UNA  (coord.) 
 “Mezclan ambas lenguas y no entienden bien ninguna”: Algunas consideraciones históricas sobre  
„terceras lenguas‟ en el Paraguay  Ana Patricia Rona – Mount Holyoke College 
Estudo etnográfico-entre a(s) língua(s) e os saberes culturais em cenário indígena  Hemerson Vargas 
Catão – SEE/MS 
Representaciones sociolingüísticas y motivaciones para estudiar guaraní en Buenos Aires  María 
Florencia Sartori - UBA 
Un ensayo sobre la presencia del guaraní en el castellano asunceño Wladimir Geraldo Rodrigues 
Antunes - UEPG 
 

 



Espanhol/ português/ inglês: imagens e crenças - Bloco G   Sala 04 
 
Imágenes y representaciones del espacio en manuales de PLE  Carlos Alberto Pasero -  UBA (coord.) 
Crenças e atitudes linguisticas de futuros professores em relação às variedades de inglês americano e 
britânico   Bianca de Campos – Grad/UEPG  e  Letícia Fraga - UEPG 
Algumas crenças relacionadas ao ensino de língua espanhola   Élda Cristina Silveira – Grad/UEPG e  
Lucimar Araujo Braga - UEPG 
Crenças e atitudes linguísticas: professores de língua materna em formação e a concepção de “caipira”. 

Camila Maria Augusto Pinto -  Grad/UEPG e Letícia Fraga - UEPG 
Cultura e e-learning na aula de língua estrangeira: algumas reflexões e experiências  Claci Ines Schneider 
– PG/UFSC 

 

 
Comunicação coordenada: Gêneros textuais no ensino/ aprendizagem de E/LE - 
Bloco G  Sala 01 
 
Gêneros textuais: da sala de aula para a formação de professores e de volta para a sala de aula  Nylcéa 
Thereza de Siqueira Pedra – UFPR (coord) 
A intercompreensão como projeto de pesquisa e de prática social no âmbito das línguas do MERCOSUL  

Lúcia Peixoto Cherem – UFPR e Terumi Koto Bonnet Villalba - UFPR 
Gênero textual oral no ensino/aprendizagem de E/LE  Camila Oliveira Taborda – Grad/UFPR 
Gêneros textuais e ensino/aprendizagem de E/LE  Terumi Koto Bonnet Villalba 
O uso dos gêneros textuais escritos no ensino/aprendizagem de espanhol como língua estrangeira 

Lis Helene Skrzypiec – Grad/UFPR 

 

 
Problemáticas da formação docente no Brasil e na Argentina - Bloco G  Sala 02 
 
Tendencias actuales en la formación de profesores de PLE en la Argentina: Una mirada desde el campo 
de la Didáctica   Adrián Canteros - IES LV “Juan Ramón Fernández” 

Comunicação coordenada: Desafios para a formação de professores de espanhol como 
língua estrangeira. 
Reflexões sobre a Formação Inicial e continuada de professores de espanhol no Brasil   Katia Aparecida 

da Silva Oliveira – UNIFAL (coord.) 
 (Re)construção das crenças sobre cultura e ensino de cultura de professores de ELE em curso híbrido de 
formação continuada   Ana Cristina Biondo Salomão – PG/UNESP 
A Formação Inicial e continuada do professor de língua espanhola   Elizandra Zeulli - UFTM 
Um curso multimedial de formação contínua de profesores: as políticas linguísticas e as variantes do 
espanhol   Carla Mayumi Meneghini – PG/UNESP 
 
 
Tradução, paráfrase e contraste - Bloco G  Sala 03 
 
A dublagem como recurso de aproximação à prosódia no ensino-aprendizagem de PLE na formação de 
formadores  Richard Brunel Matias – UNC (coord.) 
A aplicabilidade do modelo de Análise de Erros ao estudo das traduções do português ao espanhol em 
rótulos de produtos alimentícios  Luciani Heindrickson da Silva - UNIOESTE 
A fala das personagens literárias no texto traduzido do espanhol ao português  Fernando Legón Galindo – 
PG/USP  
Correção sistemática na comunicação oral: base da abordagem contrastiva de PLE para falantes de 
espanhol   Patricia Trindade Nakagome – CC Brasil-Nicarágua 
Paráfrases E Tradução: Uma Proposta De Leitura E Produção De Texto  Maria Das Dores Oliveira De 
Albuquerque – UFPB, Verônica de Fátima Goes de Moura – UFPB e José Pessoa Cruz - UFPB 



Sessão de comunicações II  -  Quarta-feira, 20 de outubro, 
14h às 16h 
 

 
Comunicação coordenada: Os desafios da educação continuada à distância - 
Bloco F  Sala 01 
 
Elaboração de atividades para a educação continuada à distância    Elzimar Goettenauer de Marins Costa 
– UFMG  (coord.) 
Como o perfil do professor influi na realização das atividades do Projeto FOCOELE (Projeto de formação 
continuada de professores de espanhol como língua estrangeira)  Patricia Silva de Moura – Grad/UFMG  
e Thayane Silva Campos – Grad/UFMG 
Experiências colaborativas na web na formação continuada do professor de espanhol   Elizabeth Guzzo 

de Almeida - UFMG 
Fórum como gênero discursivo na era digital: caracterização e problematização, incluso na Comunicação 
Coordenada: “Os desafios da educação continuada à distância”  Isabel Martins Reis – Grad/UFMG 

 
 
Educação de fronteira e questões de planejamento – Mini auditório 
 
Formação de professores em cenários multilíngues/multiculturais   Maria Elena Pires Santos – UNIOESTE 

(coord.) 
Breve histórico do projeto Escola Intercultural Bilíngüe de Fronteira  Olga Viviana Flores - UNIOESTE 
Experiencia en la frontera: desafíos en la formación del docente en el Marco de la EIBF   Alicia Beatriz 
Zuk – Min. C y Ed. Misiones e Violeta Rocio Itati Flores - Min. C y Ed. Misiones - UNaM 
Impacto del Programa de Educación Intercultural Bilingüe en la frontera   Rita Maria Laura Allica - PEIBMF 
(Misiones) e Viviana Andrea Eich – PEIBMF (Misiones) 
Inglés x Español. Quando a língua franca se sobrepõe aos domínios da fronteira   Isis Ribeiro Berger - 
UNIOESTE 
 

 
Formação de professores nos cursos de Letras - Bloco A  Sala 03 

 
TCC: a continuidade temática presente nas preocupações dos formandos em Letras/Espanhol   Lucielena 
Mendonça de Lima – UFG  (coord.) 
A Licenciatura em Espanhol na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica: novos espaços de 
formação docente   Antonio Ferreira da Silva Júnior – CEFET-RJ 
De la formación a la práctica: el rol del profesor  de español como lengua extranjera  Alba Lúcia Da Costa 
de López - UEPA 
Formação de professores de espanhol como língua estrangeira: perspectiva do curso de Letras Português 
/Espanhol da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP)  Fernanda Deah Chichorro Baldin – UTP – 
CELIN/UFPR 
La formación de profesores de Portugués como Lengua Extranjera en la Argentina: Orígenes, evolución y 
situación actual   Adrián Canteros – IES LV “Juan Ramón Fernández” e Nélida Sosa - IES LV “Juan 
Ramón Fernández” 

 

 
Comparações espanhol-português - Bloco J  Sala 02 
 
¿Te animás a bajar el volumen? Formas de realização de pedidos e ordens convencionalmente indiretos 
no português brasileiro e no espanhol uruguaio em contextos específicos   Elena Godoi – UFPR  (coord.) 
e Luzia Schalkoski Dias - FACINTER 
A (in)competência discursiva no ensino de línguas irmãs como L2  Daiane Pereira Rodrigues – 
Grad/UFPR e Terumi Koto Bonnet Villalba - UFPR 
El modo imperativo en portugués y en español: un estudio con énfasis en el contraste   Cláudia Cristina 
Ferreira - UEL 
Erro de português? - As construções contrafactuais das condicionais com si/se em espanhol e em 
português   Lorena Mariel Menon – PG/USP 
Os demonstrativos em intervenções de ouvintes em programas de rádio do Brasil e da Argentina  Gisele 
Souza Moreira – PG/USP 
 

 



Problemáticas interculturais - Bloco F  Sala 02 
 
De la uruguayez a lo hispanoamericano: consideraciones sobre los contenidos relevantes para el 
aprendizaje de español en distintos contextos  Beatriz Gabbiani – UdeR (coord.) e Ernestina Rosa 

Susevich – ICB/A 
Construção de identidades sociais e de imaginários linguísticos em narrativas orais de alunos do ensino 
médio na fronteira Brasil/Venezuela   Ancelma Barbosa Pereira -UNIR 
Interculturalidade: instrumento para superação das diferenças  Djenane Alves Dos Santos Valdez - UNIR 

Rosinete Vasconcelos Costa  - UNIR 
Lo intercultural como base para construcción de la proficiencia de brasileños en español   Fernanda Deah 
Chichorro Baldin – UTP  -  CELIN/UFPR 
Que línguas circulam no processo de aprendizagem/aquisição de espanhol por estrangeiros em imersão 
bonaerense quando quem ensina é uma professora brasileira?  Glenda Heller Cáceres – PG/UFRGS 

 

 
Planejamento linguístico e educativo em contexto plurilíngüe - Bloco F  Sala 03 
 
O ensino de língua portuguesa em um contexto multilíngüe  Eloa Soares Dutra Kastelic – UNIOESTE 

(coord.) 
A configuração linguística e de letramentos em um município no sudeste do Paraná  Jakeline Aparecida 
Semechechem -  PG/UEM 
Implantação do espanhol como língua estrangeira em Dourados – MS  Angela Karina Manfio - UEMS 

Ione Vier Dalinghaus - UEMS 
O projeto de descrição da língua Ye‟kuana em Roraima, Brasil   Renata Oliveira Silva – PG/Unb 
Observatorio da Educação Escolar Intercultural e Bilíngüe   Ana Paula Seiffert – PG/UFSC e Karina 
Mendes Thomaz – PG/UFSC 

 

 
Recursos digitais na aprendizagem de LE - Bloco F  Sala 04 
 
Imigrantes Digitais X Nativos digitais: implicações pedagógicas no ensino de PLE.  Christiane Moisés 
Martins – UnB  (coord.) 
Ambiente Moodle como possibilidade para o ensino-aprendizagem de LE  Andréia Ferreira Peixoto 
Gavazzoni – Grad/UNIOESTE 
Buscando soluções para as necessidades linguísticas dos aprendentes de português como língua 
estrangeira em contexto teletandem  Aline de Souza Brocco – PG/UNESP 
O ensino-aprendizado de espanhol através das mídias digitais: uma abordagem prática  Luiziane da Silva 
– PG/UFSC 
O uso dos sites Español con Carlitos  e Clicknlearn no ensino de leitura em E/LE  Analice de Oliveira 
Rodrigues – Inglês ATHUS e Greice da Silva Castela – UNIOESTE 
 

 
Comunicação coordenada: Políticas lingüísticas. Instrumentos e práticas de 
ensino - Bloco F  Sala 05 
 
O livro didático de espanhol na encruzilhada das discursividades – estado(s)/mercado/academia  María 

Teresa Celada – USP (coord.) 
A variação linguística e o livro didático   Andrea Silva Ponte - UFPB 
Espaços de identificação: um olhar discursivo sobre a cultura em livros didáticos para o ensino de língua 
espanhola   Fabiele Stockmans De Nardi - UFPE 
Instrumentalização linguística argentina: da variação das definições à construção de novos sentidos   
Michele Costa – PG/USP 
Reflexão e prática: um hiato entre os estudos da linguagem e a abordagem da língua no livro didático de 
ELE   Neide T. Maia González – USP 

 

 
O ensino livre e de extensão: emprego de diversas textualidades - Bloco I  Sala 01 
 
Comunicação coordenada: romances no ensino de P/LE 
A leitura de romances nos cursos de PLE. Uma utopia?   Cecilia del Carmen Herrera – UNC (coord.), 
Mariana Berenice Sabaini – UNC e Osvaldo J Casero - UNC 



A leitura de romances nos cursos de PLE. Uma utopia? Compartilhando uma experiência  Cecilia del 

Carmen Herrera – UNC, Mariana Berenice Sabaini – UNC 

Comunicação coordenada: La formación docente de E/LE y la experiencia de los cursos 
libres de LICOM / UERJ. 
LICOM – Línguas para a Comunidade: experiência docente como discente  Ana Cristina dos Santos – 
UERJ (coord.), Eduarda Maria da Silva Costa Barros Grad/UERJ, Thalita Fernandes Clemente 
Grad/UERJ e Monique Silva Gern de Araujo – Grad/UERJ 
El uso de los géneros textuales en el curso de español de UERJ (LICOM)   Kisye Cristina Silva de Paula – 
Grad/UERJ, Rodrigo da Silva Campos – Grad/UERJ e Talita de Assis Barreto – UERJ  -   UFF   -     PUC-
RJ 
Visiones de la enseñaza de literatura en el curso de lengua española del LICOM  Ana Cristina dos Santos 

– UERJ, Fernanda Orphão Corrêa de Lima – Grad/UERJ e Viviane da Silva Santos – Grad/UERJ 
 

 
Comunicação coordenada: Pragmática intercultural y entonación - Bloco I  Sala 02 
 
Apresentação  Letícia Rebollo Couto (coord.) 
Atenuación y función pragmática del diminutivo en el habla espontánea de mujeres españolas y brasileras 
Camilla Guimarães Santero – PG/UFRJ 
Formulación de pedidos en el aprendizaje de Español/LE y transferencias prosódicas por parte de 
hablantes de portugués de Brasil  Carolina Gomes da Silva – Grad/UFRJ, José Ricardo Dordron de Pinho 

– Colégio Pedro II e Maristela da Silva Pinto - UFRJ 
Los enunciados interrogativos (pedidos) en portugués y en español   Juan Manuel Sosa – Simon Fraser 
University, Natalia dos Santos Figueiredo – PG/UFRJ e Priscila Cristina Ferreira de Sá – PG/UFRJ 
Los enunciados interrogativos (preguntas) en portugués y en español    Juan Manuel Sosa - Simon Fraser 

University, Maristela da Silva Pinto – UFRJ e Natalia dos Santos Figueiredo – PG/UFRJ 
 

 



Sessão de comunicações III  - Quinta-feira, 21 de outubro, 
8h30m às 10h30m 
 

 
Perspectivas da COPESBRA (Brasil) e da APPELE (Portugal) sobre o espanhol 
no ensino regular – Mini auditório 
 
Requisitos “legais” para ser professor profissionalizado de espanhol em Portugal Secundino Vigón Artos – 
Universidade do Minho e Patrícia Mussi Escobar -  FURG-RS 

Comunicação coordenada: Ações e reflexões da Comissão Permanente para o 
Acompanhamento da Implantação do Espanhol no Sistema Educativo Brasileiro 
(COPESBRA) 
Sobre legislação e documentos orientadores do ensino de espanhol na escola brasileira  Fernanda Dos 
Santos Castelano Rodrigues – UFSCar (coord.) 
 “Lugar de aprender língua estrangeira é na escola”, mas não basta o livro didático.  Elzimar Goettenauer 
de Marins Costa - UFMG 
Projeto Espanhol Multimídia: por uma abordagem educativa em sala de aula.  Andrea Silva Ponte - UFPB 
Reflexões e Ações da Comissão Permanente para o Acompanhamento da Implantação do Espanhol no 
Sistema Educativo Brasileiro (COPESBRA)  Luciana Maria Almeida De Freitas - UFF 

 

 
Fronteiras: atitudes e identidades linguísticas - Bloco A  Sala 3 

 
Atitudes Linguísticas na fronteira: que pensam os brasileiros de seus vizinhos?   Valeska Gracioso Carlos 
– UEPG (coord.) 
A construção e reconstrução da identidade: o caso dos brasiguaios   Andréia Cristina de Souza – 
PG/UNIOESTE e Ciro Damke - UNIOESTE 
Atitudes sociolinguísticas em cidades de fronteira: o caso de Bernardo de Irigoyen  Célia Niescioruk – 
Grad/UEPG 
Uma análise sociolinguística das línguas em contato na fronteira entre Pedro Juan Caballero/Paraguai e 
Ponta Porã/Brasil  Lilian Cristina do Amaral Martines – Grad/UEPG 
A língua portuguesa falada em Salto del Guairá – Paraguai   Tatiane Lima de Paiva – Grad/UEPG 

 

 
Crenças e formação: interpelando os docentes - Bloco F  Sala 01 

 
Crenças e sala de aula: contextos apropriados para refletir ensino e aprendizagem?   Lucimar Araujo 
Braga – UEPG (coord.) 
Análise do mal-estar docente em professores de língua espanhola  Maria Michele Colaço Pinheiro - IFPB 
Crenças em relação ao ensino/aprendizagem de Língua Espanhola   Ana Paula de Freitas Pereira – 
UEPG 
Diario de ruta: memoria de una investigación sobre Profesores de Portugués Lengua Extranjera  Geruza 
Queiroz Coutinho – UNSA  
La formación docente del profesor de Portugués Lengua Extranjera en la Provincia de Jujuy  Geruza 
Queiroz Coutinho – UNSA, Marcela Villanueva – UNSA e Teresa  Zulema Pacci – I.S.F.D. Nº 4 

 

 
Metodologias do ensino de línguas - Bloco J  Sala 02 
 
El método telaraña: un método innovador en la enseñanza de español como lengua extranjera  María 
Josefina Israel Semino – FURG-RS (coord.) 
A pedagogia de projetos nas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE)  Heliandro Rosa De 
Jesus - UFG 
Dinámicas de grupo y factores que generan motivación en el aula de español   Paula Queraltó – Martins 
Martins Fontes 
El enfoque comunicativo y la enseñanza de español a hablantes de portugués brasileño: límites y 
posibilidades   Ana Laura Brown – APCyT - UBA 
La enseñanza de lengua española por medio de la pedagogía de proyectos de aprendizaje  Fabiana 
Perpétua Ferreira Fernandes – UFG, Iris Oliveira de Carvalho – UFG e Rosana Garrasini – PG/UFG 

 
 



Leitura e escrita no ensino básico - Bloco G  Sala 01 
 
Práticas de leitura e escrita em turma de alfabetização do oeste do Paraná   Rosana Becker Fernandes – 
UNIOESTE (coord.) 
¿Y fueron felices y comieron perdices?: a reescritura de contos de fadas por alunos do EM  Augusta Porto 
Avalle – CEFET-RJ 
Ensino de língua e práticas sociais: da leitura a escrita de si   Fábio Carlos de Mattos da Fonseca – 
PG/UERJ 
Gincana da leitura: a formação de leitores em ambientes multilíngues / multiculturais  Adriane Elisa 
Glasser – PG/UNIOESTE 
Leitura expressiva – práticas sociais e usos escolares  Tânia Maria Ferreira Marques - SESMARC 
O ensino de língua espanhola no processo de formação do aluno da educação básica  Tânia Lazier 
Gabardo - UTP 

 

 
Formas linguísticas e cenários de ensino-aprendizagem - Bloco G  Sala 02 
 
La interferencia fonética en la percepción y la producción de los sonidos de E/LE en estudiantes 
brasileños  Egisvanda Isys de Almeida Sandes – UPMackenzie (coord) 
Semelhanças e diferenças fonético-fonológicas entre a língua portuguesa falada no Brasil e a língua 
espanhola  Aline Vieira Bezerra Higino de Oliveira - UFAL 
Sociolinguística laboviana: princípios para a integração via prática docente  Francisca Paula Soares Maia 

– PG/UFMG 
El corpus lingüístico para una gramática del uso de ELSE  Gabriela Russel – UNQ e M. Lucrecia Ochoa - 
UNICEN 
Os não verbais e verbais no contexto de sala de aula de língua portuguesa  Fátima Maria Maciel Serra - 

CESMAC 
 

 
Léxico e fraseología - Bloco G  Sala 03 
 
O léxico da inovação tecnológica: objeto para políticas linguísticas de integração regional e chave para  
o intercâmbio científico e tecnológico no MERCOSUL.  Jorge Bidarra – UNIOESTE (coord.) e Luís 
Augusto Chaves Freire – PG/UNIOESTE 
Algunos aspectos sintácticos y semánticos del “grito de gol”  Martín Ernesto Russo – PG/USP 
El léxico sincrónico del español de la región NEA de Argentina. Identificación de anglicismos y propuestas 
didácticas  Hugo R. Wingeyer – UNNE e María Silvina Bechara Garralla  - UNNE 
Eu, aqui, vejo o mesmo que você aí? Análise componencial de vocábulos do português e do espanhol  
Claudia Pacheco Vita - ESPM 
Ideologia e cultura: o interdiscurso dos enunciados clichês nos textos jornalísticos  Deborah Gomes De 

Paula – PG/PUC-SP e Milton Gabriel Junior – PUC-SP 

 

 
Certificação internacional e propostas de promoção - Bloco G  Sala 04 

 
El profesor como evaluador   Claudia López Camelo – UBA e María Alejandra Elichabe – UBA (coord.) 
O hispano é sempre Intermediário Superior: impressões de professores em pré-serviço sobre a grade de 
avaliação oral do Celpe-Bras   Cristhiane Miranda Vaz – PG/UnB 
CELPE-Bras: da política de língua à política linguística, de instrumento norteador do ensino a objeto de 
pesquisa  Tania Regina Martins Machado – PG/UFSM 
Español para estudiantes extranjeros en la Universidad Bolivariana de Venezuela  María Gabriela 

Rodríguez Pérez - UBV 
Mudando conceitos – uma experiência de português língua estrangeira  Luana  Renata Pinheiro Dias – 
IC-SP e Schirlei Schuster – IC-SP 
 
 
 

Gramática e ensino de LE - Bloco D  Sala 01 
 
Delimitando las necesidades de formación del profesor de español: ¿qué gramáticas necesita conocer?  
Andrea Menegotto – UNMDP (coord.) 
Análisis de la concepción lingüística utilizada por autores de algunos materiales didácticos en la 
conjugación verbal del pretérito perfecto compuesto y pretérito indefinido en la enseñanza y  aprendizaje 
de e/le  Caroline Alves Soler – PG/USP 



E cadê a gramática? Por uma metodologia específica no ensino de português para aprendizes falantes de 
espanhol   Francisco Deivison Sousa Carvalho – PEPPFOL/UnB - SEDF 
A gramática nos diferentes métodos de ensino de ELE   Marta A. Oliveira Balbino dos Reis - UEL 
Abordagem funcional da gramática na Escola Básica   Vania Lúcia Rodrigues Dutra – UERJ -  UFF 
 

 
Propostas de cooperação - Bloco D  Sala 02 
 
“Convênios de Cooperação e Intercâmbios: novos atores, novos cenários”  Maria Lúcia Segabinazi 
Dumas – UNC  -  UNR 

Comunicação coordenada: Colaboração via internet: perspectivas do Projeto 
Teletandem Brasil para a aprendizagem de línguas e a formação de professores de 
espanhol 
Colaboração via internet: perspectivas do Projeto Teletandem Brasil para a aprendizagem de línguas e a 
formação de professores de espanhol  Ana Cristina Biondo Salomão – PG/UNESP (coord.) 
Ensino e Aprendizagem de línguas estrangeiras com a utilização de webtecnologias : algumas de suas 
implicações no escopo do projeto Teletandem  Emeli Borges Pereira Luz – PG/UNESP 
Os recursos tecnológicos na formação pré-serviço do professor de língua estrangeira  Patricia Fabiana 
Bedran – PG/UNESP 
Teleduc, teletandem, recursos tecnológicos... Como os professores de espanhol interagem com eles?  

Carla Mayumi Meneghini – PG/UNESP 

 

 

 



Sessão de comunicações IV - Quinta-feira, 21 de outubro, 
14h às 16h 

 
 
Línguas em cenários de conflito político-cultural - Bloco A  Sala 03 
 
La formación cultural de los profesores de segunda lengua para alumnos indígenas de la etnia  Xavante 
en escuelas publicas urbanas  Marly Augusta Lopes de Magalhães – UFMT (coord.) 
A Resistência quanto ao Uso da Língua Padrão: Uma Experiência Pedagógica na Guiné-Bissau  Maria de 
Lourdes Bernartt - UTFPR 
El español en las comunidades autónomas bilingües o la paradoja del español en España.  Fidel Pascua 

Vílchez - UEL 
Justiça, etnia e repressão penal: uma análise a partir de autos de processos criminais   Marcos Antonio 
Cavalcante Vitorino – PG/UFAC 

 

 
Comunicação coordenada: Investigações sobre novíssimas tecnologias no 
ensino e aprendizagem de leituras em espanhol como língua estrangeira – Mini 

auditório 
 
Didatização e leitura on-line em espanhol como língua estrangeira   Greice da Silva Castela – UNIOESTE 

(coord.) 
O processo de compreensão leitora: montagem e aplicação de protocolos de leitura  Bruna Renova 
Varela Leite – Grad/UERJ,  Cristina Vergnano Junger – UERJ e Kisye Cristina Silva de Paula -Grad/UERJ 
Leitura em E/LE e TICs: a questão de sua inserção na formação de professores  Cristina Vergnano 

Junger - UERJ  
O uso de novíssimas tecnologias como uma prática do ensino de espanhol nas séries iniciais  Julia 
Cristina Granetto – PG/UNIOESTE 
Leitura de imagens no ciberespaço: discussões para a formação de professores de ELE  Rita De Casssia 

Rodrigues Oliveira – PG/UERJ 
 

 
A percepção das variedades das línguas - Bloco J  Sala 02 
 
Tomada de conciencia sobre las variedades  geolectales durante la formación universitaria de futuros 
profesores de español  Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva – UFG (coord.)  e Lucielena Mendonça de 
Lima – UFG 
Enseñanza de ELE en Brasil – un lugar de memoria y punto de partida hacia la integración 
latinoamericana  Giane da Silva Mariano Lessa - UFRRJ 
Influencias sobre la ensenanza de espanol lengua extranjera en el cono sur sudamericano: opiniones de 
hablantes nativos acerca de las variedades de espanol   Talia Bugel – Indiana-Purdue University 
Influências sobre o ensino de português língua estrangeira no cone sul sul-americano: opiniões de 
falantes nativos sobre as variedades de português  Talia Bugel - Indiana-Purdue University 
Que espanhol é esse?  Mariano Jeferson Teixeira -  Grad/UEPG e Valeska Gracioso Carlos - UEPG 

 
 
Comunicação coordenada: Línguas em contato. Questões de bilinguismo, 
manutenção e deslocamento lingüístico - Bloco F  Sala 02 
 
Formação de professores indigenas – experiência via observatório da educação escolar indígena  Maria 

Ceres Pereira – UFGD (coord.) 
A imagem das línguas em contexto de fronteira   Andréia Lourenço Alves – Grad/UFGD e Maria Ceres 
Pereira - UFGD 
Questões de Educação Escolar Indígena  Jackeline Marcucci Lima – PG/UFGD e Márcia Gomes da Silva 
Martins – PG/UFGD 
Uma experiência de educação intercultural bilíngue de fronteira entre Brasil e Paraguai   Amelia Sanguina 
Ramirez – Escuela Defensores del Chaco e Eliana Aparecida Araujo Fernandes – SED/PG UFGD 
 

 
Comunicação coordenada: A produção de brasileiros em E/LE. Pesquisa 
linguística e reflexões - Bloco F  Sala 03 



 
Apresentação  Neide Maia González (coord.) 
As passivas na produção escrita de brasileiros aprendizes de Espanhol como língua estrangeira  
Benivaldo José de Araújo Júnior - ESPM 
Indícios a respeito da gramática não nativa do espanhol a partir da aquisição/aprendizagem da língua por 
brasileiros de diferentes gerações  Adriana Martins Simões – PG/USP 
Relaciones de posesión y pertenencia en español y en la producción no nativa de brasileños   Mª Alicia 
Gancedo Alvarez - USP 
Simetrias e assimetrias na produção e compreensão de estudantes brasileiros de E/LE  Fátima Aparecida 

Teves Cabral Bruno - USP 
 

 
Educação bilíngue e intercultural de fronteira: relatos de experiências de 
educadores - Bloco F  Sala 04 
 
Experiência de PEIBF ( Projeto escola intercultural bilíngüe de fronteira)  Maria Teresinha Andrada da 
Silva - EMEF Fernando Ribas (coord.) 
A educação intercultural bilíngue de fronteira do MERCOSUL no ambiente social de Jaguarão: a visão da 
comunidade escolar  Ane Elise Cassel Pinto – EMEF Marcílio Dias e Cleusa Maria Botelho Silveira – 
EMEF Marcílio Dias 
A educação intercultural bilíngue nas turmas de segundos anos de Jaguarão/BR e Rio Branco/UY Cecília 
Aida Nunes Acosta Xavier – EMEF Marcílio Dias e Lúcia Helena Lemos de Paula Faria - EMEF Marcílio 
Dias 
Além da fronteira  Brasil e Uruguai  Maria Túlia D. Mendes Arence – EMEF Fernando Ribas 

 

 
Expressões artísticas e ensino de LE - Bloco F  Sala 05 
 
Desenhos Animados Em Aula De E/Le: Espaço Para Uma Discussão Sobre Estereótipos  Patricia 
Massarute Pereira – CELIN/UFPR 
Gênero textual música: um recurso lúdico no processo de ensino/aprendizagem de língua espanhola 
como língua estrangeira  Cristiane Venzke Nogueira – Rede Estadual-PR 
Literaturas en clases de lengua extranjera  Joanna Durand Zwarg - UFMS 
O cinema no processo de ensino e aprendizagem de espanhol como língua estrangeira: uma proposta 
didático-pedagógica  Viviane Cristina Garcia de Stefani - Unicep 
O ensino da língua espanhola para brasileiros através de músicas regionalistas   Nédilã Espindola 

Chagas - UFSM 
 

 
Variação e mudança lingüística - Bloco I  Sala 01 
 
Apagamento do clítico de objeto direto [-animado] no espanhol paraguaio  Maria Mercedes Riveiro 
Quintans Sebold – UFRJ  (coord.) 
O uso do subjuntivo no português coloquial do Brasil e o processo de gramaticalização  Adriano Steffler – 
Grad/UNIOESTE 
A variação linguística e o ensino de línguas: o caso das formas verbais de futuro no ensino de espanhol 
como l2  Carolina Parrini Ferreira – PG/UFRJ 
A Variação entre Perda & Perca: Um Caso de Mudança Linguística em Curso no Português Brasileiro?  
Luís Augusto Chaves Freire – PG/UNIOESTE 
La gramaticalización del „le‟ mexicano: de pronombre a afijo intersubjetivo  Viviane Conceição Antunes 

Lima – Colégio Pedro II 
 

 
Espanhol para crianças e adolescentes - Bloco I  Sala 02 
 
O ensino de ELE em ambiente hospitalar  Fabiana Aparecida de Melo Oliveira – Graacc- IOP - Unifesp     
-    Unicid (coord.) 
Ensino e aprendizagem de espanhol a crianças  Simone Rinaldi – PG/USP  
O espanhol para crianças brasileiras através do gênero contação de histórias  Maria Sílvia Rodrigues-

Alves – Uni-FACEF 
Projeto INCLUIR: uma experiência de ensino de ELE para crianças.  Adriane Elisa Glasser – UFSC e 
Viviana Morel de Hartmann – Grad/UFSC 
Reflexões  sobre o ensino de Espanhol para o adolescente aprendiz  Édina Aparecida da Silva – UEPG 



 

 
Comunicação coordenada: a formação de professores de italiano na 
universidade - Bloco K  Sala 01 
 
O ofício de formar professores: dilemas e propostas de atuação  Fernanda Landucci Ortale – USP 

(coord.) 
Diversas estratégias e competências necessárias ao futuro professor de italiano  Olga Alejandra Mordente 
- USP 
Formação de professores para o uso de novas tecnologias no ensino de línguas: dimensão teórica e 
prática   Rômulo Francisco de Souza – PG/USP 
O desafio da competência linguística na formação dos professores de italiano   Paola G. Baccin – USP 
 
 

 
Leitura e escrita em modalidades diversas do ensino - Bloco K  Sala 02 
 
A relação entre as práticas sociais de leitura literária e o ensino-aprendizagem de E/LE  Letícia Joaquina 

de Castro Rodrigues Souza e Souza  - UFC (coord.) 
As práticas pedagógicas nas aulas de língua portuguesa no ensino médio: a visão dos alunos Roberta 
Soares Ribeiro – PG/PUCCAMP 
A leitura entre o devaneio e a solidão  Ana Carolina Teixeira Pinto - UFSC 
A literatura no ciberespaço: um recurso motivador para a produção de texto em língua espanhola  Izabel 
Souza do Nascimento – UFRN, Thaís Cordeiro Souza de Morais – Grad/UFRN, Thiago Evandro Torres 
dos Santos Inácio – Grad/UFRN e Yane de Andrade Ramalho – Grad/UFRN 
Concepções e status da leitura em Inglês em cursos universitários em Maceió   Tânia Maria Ferreira 

Marques - CESMAC 
 

 



Sessão de comunicações V -  Quinta-feira, 21 de outubro, 
16h30m às 18h30m 
 
 
Comunicação coordenada: Percepciones y manifestaciones de la cortesía en el 
español coloquial - Bloco A  Sala 3 
 
Cortesía y disentimiento: la expresión del desacuerdo en la conversación  Maria Zulma M. Kulikowski – 
USP (coord.) 
Atos de fala e cortesia em Boquitas Pintadas   Cibelle Correia da Silva – PG/USP 
Consideraciones acerca de la universalidad de la cortesía   Fábio Barbosa de Lima – PG/USP 
Cortesía y relevancia: marcadores discursivos y la interpretación de brasileños en contacto con muestras 
del español coloquia  Adriana Marcelle de Andrade – PG/USP 
 

 
Questões de aquisição - Bloco J  Sala 02 
 
Evidências Negativas e Aquisição da Linguagem  Andréia de Fátima Rutiquewiski Gomes – UTFP (coord.) 
A interferência do sistema fônico da língua materna na aquisição do espanhol por falantes nativos de 
português  Luciene Bassols Brisolara – FURG-RS  e Tatiana Pereira Machado – FURG-RS 
A produção de relativas por estudantes brasileiros de E/LE  Isabel Cristina Contro Castaldo – PG/USP 
Gramática cognitiva: algunos aspectos de análisis y aplicación en la enseñanza del español   Lilia Llanto 
Chávez - UNMSM 
Estratégias de retomada do objeto por falantes de português do Brasil aprendendo espanhol  Malka 
Moraes Andrade de Oliveira – Grad/UNIP e Maria Mercedes Riveiro Quintans Sebold - UFRJ 

 

 
Reutilização de mídias digitais no ensino de língua estrangeira - Bloco F  Sala 02 
 
Blogs da Internet e notícias: contribuições para o ensino de e/le  Charlene Cidrini Ferreira – CEFET-RJ 
El uso de la interface audiovisual (Youtube) para las clases de e/le  Marianna Inés Montandón García – 

USS  (coord.) e Thiago Vinícius Costa Vieira – Grad/UFRJ  
Gêneros digitais e multiletramento: a web como recurso didático  Ana Paula Domingos Baladeli – Núcleo 
Regional de Cascavel. 
O blog como ferramenta para o ensino de gêneros textuais em aulas de ple – trabalhando anúncios  

Priscilla da Silva Santos – PG/UnB 
O ensino-aprendizado de espanhol através das mídias: uma abordagem prática  Claci Ines Schneider – 
PG/UFSC e Luziane da Silva – PG/UFSC 
 

 
Os genêros como embasamento no ensino - Bloco F  Sala 03 

 
Enseñanza de PLE: Hacia la competencia intercultural a través de los géneros textuales  María Cristina 
Rossi – UNER (coord.) 
Gênero bilhete: propondo um encaminhamento de trabalho de produção com análise lingüística  Rosiane 

Moreira Da Silva Swiderski – PG/UNIOESTE e Terezinha da Conceição Costa-Hubbes -  UNIOESTE  
Letramentos e novas formas de interação: por um ensino de língua espanhola para fins específicos a 
partir da teoria de gêneros textuais  Alexandro Teixeira Gomes - UFRN 
O gênero textual como estratégia de aproximação aluno/conteúdo no ensino de língua espanhola: 
possibilidades de aplicação  Lucan Fernandes Moreno – Grad/UEPG e Valeska Gracioso Carlos - UEPG 
Textos y gêneros em E/LE como prácticas sociales  Viviane Cristina Poletto Lugli - UEM 
 

 
Leitura em E/LE - Bloco F  Sala 04 
 
A camino de una lectura eficiente en lengua extranjera  Sara Ilda Ibarra Algaré Enjoji – UTFPR (coord.) 
 (Re)pensando atividades de leitura em espanhol/LE  Ana Flávia L. M. Gerhardt – UFRJ, Diego da Silva 
Vargas – PG/UFRJ e Thais Marçal Passos Sarmento – Grad/UFRJ 
Aplicación de las estrategias de lectura en la enseñanza de Español Instrumental en el Projeto Portal 
NEC/UEFS  Dalila Gomes da Silva – NEC/UEFS 



Estratégias de leitura no ensino de e/le em salas de aula de ensino médio de escolas públicas de Alagoas  

Rozilene Rodrigues Gomes Albuquerque - CESMAC 
O ensino da leitura em espanhol: relato de um projeto de iniciação à docência em escolas públicas  
Gabrielle Oliveira Rodrigues – Grad/UFF e Luciana Maria Almeida de Freitas - UFF 
O ensino do e/le nas escolas brasileiras com o foco nas leituras dos textos  Luciana Aparecida da Silva – 

UFRJ 
 

 
Especificidades na formação docente - Bloco F  Sala 05 
 
O ensino da Língua Espanhola: aproximações e distanciamentos entre a teoria e a prática  Nildicéia 
Aparecida Rocha – UNESP (coord.) 
A contribuição da linguística aplicada crítica na formação de professores de espanhol como língua 
estrangeira  Sara Araújo Brito Fazollo - UFRRJ 
Formação inicial de professores de espanhol: a leitura em foco  Jane Faquinelli – PG/UFSCar  
Professor de PLE: imigrante digital e falante intercultural?  Julio Orlando Gallardo - UNER  
Un acercamiento a la enseñanza de la lngua castellana en la perspectiva de los procesos de pensamiento 
y la competencia comunicativa. La práctica pedagógica: hacia nuevos horizontes de sentido  Franklin 
Jhonatan Barreto Ordóñez -  Grad/ Universidad de Antioquia e María Edilma Gómez Gómez – 
Universidad de Antioquia 

 

 
Lexicologia e terminologia - Bloco I  Sala 01 
 
Diseño de la macroestructura de un diccionario español-portugués para aprendices brasileños  Odair Luiz 
Nadin da Silva –UEM (coord.) 
Aspectos da interculturalidade na construção de equivalências em espanhol em dicionário de Português 
para estrangeiros  Givaldo Melo de Santana - UFS 
Expressões idiomáticas no português do Brasil: análise funcional-tipológica e seu ensino no âmbito de 
segunda língua  Eugênia Magnólia da Silva Fernandes – PG/UnB 
La definición del vocablo “argot” en los diccionarios de la RAE: una retrospectiva   Arelis Felipe Ortigoza - 
UEL 
Terminologia em agropecuária: elaboração de glossários no par linguístico português-espanhol, voltados 
para o ensino da tradução técnica  Duí Barroso Lima Farias – PG/UFRR e Francisca Pereira da Silva – 
PG/UFRR 
 

 
Línguas com fins específicos no ensino superior - Bloco I  Sala 02 
 
O ensino do espanhol em cursos superiores de tecnologia: propostas com o enfoque por tarefas    Lilian 
dos Santos Silva Ribeiro – UFPR/SEPT e Valeria Verónica Quiroga – UFPR/SEPT (coord.) 
Crenças e atitudes linguísticas na formação de secretariado em Roraima: inglês, espanhol, português, 
karib, aruak e yanomámi    Luzileide Correa Lima – PG/UFRR e Pierre Guisan - UFRJ 
Algunas propuestas  de cómo trabajar en clase la pulidez en la escritura de e-mails comerciales  Mónica 
S. Silva de Palacios - Autônoma 
Língua espanhola na administração: uma opção linguística no ensino superior   Ana Lúcia Alborgheti - 
FMPFM - FIMI 
Língua espanhola na administração: uma opção linguística no ensino superior  Hélio Oliva do Amaral 
Santade - FMPFM  e Maria Suzett Biembengut Santade – FMPFM - FIMI 
Noticias en español: la enseñanza de lengua española con fines específicos en el curso de Administración 
de Empresas– UNEB/ Campus V   Liz Sandra Souza e Souza - UNEB 

 

 
Literatura e leitura - Bloco K  Sala 01 
 
A atual literatura infantil brasileira nos países do MERCOSUL: um panorama  Mariana Cortez – 
Leitora/UNC  (coord.) 
A literatura e o ensino de língua espanhola  Ciro Damke – UNIOESTE e Eliane Kreutz Rosa – 
PG/UNIOESTE 
El realismo mágico y lo inhumano en La increíble y triste historia de la Candida Erendira y su abuela 
desalmada  Marcia Munhak Speggiorin – Grad/UDC e Wellington Ricardo Fiorucci UFTPR 
Madame Bovary sob a ótica de Mário Vargas Llosa  Vanesa Micheli Faraom - UDC 



Uma leitura intertextual da representação da mulher em crônicas de Chico Buarque da Holanda  Siomara 

Ferrite Pereira Pacheco – PG/PUC-SP /  FMU 
 

 
Formação de professores em língua estrangeira - Bloco K  Sala 02 
 
Mediación tecnológica en la formación inicial de profesores de Español  Mônica Ferreira Mayrink 
O’Kuinghttons – USP (coord.) 
La conexión entre lectura y escritura en el aula de PLE para estudiantes de grado de la Universidad 
Nacional de Córdoba   Andrea Fabiana Gambini - UNC e Víctor Hugo Sajoza Juric - UNC 
Professores em formação: Concepções e práticas de leitura de literatura em língua espanhola   Melissa 
Andres Freitas - UEPG 
A valorização da prática de leitura na formação do profissional de línguas estrangeiras   Mônica de Souza 
Coimbra - UFF 
O caráter transgressivo e problematizador da Lingüística Aplicada Crítica como diretriz para a atuação 
docente   Rosineide Guilherme da Silva – UFS 



Sessão de comunicações VI - Sexta-feira, 22 de outubro, 
8h30m às 10h30m 
 

 
Português e espanhol: línguas internacionais? - Bloco A  Sala 03 

 
Política lingüística de difusão da Língua Portuguesa: uma análise do Plano do Setor Educacional do 
MERCOSUL (2006-2010)  Lêda Pires Corrêa – UFS  (coord.) 
 “A língua portuguesa não dorme”: as políticas linguísticas para o ensino do português nos países não 
lusófonos  Diego Barbosa da Silva – PG/UERJ 
O ethos discursivo do Dicionário Pan-hispânico de Dúvidas   Ronaldo Gonçalves de Oliveira - 
UNIESTACIO 
O Instituto Cervantes e seu “Día E” na perspectiva da planificação de aquisição   Andrea Silva Ponte - 
UFPB 
Panorama atual das políticas brasileiras para fomento da difusão da língua portuguesa  Andrea Lima 
Belfort Duarte – PG/UFF e Patricia Maria Campos De Almeida - UFRJ 

 

 
Os discursos que delimitam o professor - Mini auditório 
 
A formação de docentes de E/LE: falas sobre o trabalho do professor formador  Talita de Assis Barreto – 
UERJ -   UFF  -    PUC-RJ 

Comunicação coordenada: Memória discursiva e políticas de formação e de trabalho do 
professor de línguas: legislação, reformas, planos pedagógicos. 
Memória discursiva, formação de professor de espanhol e reforma curricular: que política para que perfil 
profissional?  Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna – UERJ (coord.)  
Entrevistas com o Colegiado das Licenciaturas da UERJ: que perfil de formação do professor de espanhol 
surge a partir desse diálogo?  Giselle da Motta Gil – PG/UERJ 
O conceito de exercício profissional no PPP do IL-UERJ   Alice Moraes Rego de Souza – Grad/UERJ 
Um estudo discursivo da fala do professor sobre o seu trabalho: imagens de profissão e de língua  
Raphaela Dexheimer Mokodsi – PG/UERJ 
 

 
O contato lingüístico na fronteira Brasil-Uruguai - Bloco F  Sala 01 
 
Ensino de espanhol como língua estrangeira numa região de fronteira: a urgência de uma problemática  
Valesca Brasil Irala – UNIPAMPA (coord.) 
A circulação das línguas portuguesa e espanhola no jornalismo de fronteira  Andréa Franciéle Weber - 
UFSM 
Entoação no espanhol do Uruguai e Português do Brasil: um estudo comparativo entre suas variedades 
urbanas e variedades de contato  Glaucia Felismino dos Santos – Grad/UFRJ 
Indícios de uma gramática brasileira em cartas fronteiriças: Uruguai-Brasil  Aline Santos da Silva – 
Grad/UFRJ 
Política Linguística e Sociolinguística na América Latina: O contato das línguas portuguesa e espanhola 
em regiões fronteiriças Brasil / Uruguai.  Cecília Lorena Tavares Ferreira – Grad/UFRJ 

 

 
Comunicação coordenada: Contato guarani/ português - Bloco J  Sala 02 
 
Entre a Língua Portuguesa LM /Língua Étnica – da sala de aula à sala de tecnologia  Rinaldo Vitor da 
Costa – UFGD (coord.) 
As influências do bilinguismo na escrita do português – o caso de alunos indígenas de Dourados – MS  
Alexandra A. de Araujo Figueiredo - PG/UFGD 
Bi-alfabetização com Adultos em Português/Guarani: É Possível  João Machado – FUNAI-MS 
Guarani/português – línguas para leitura em sala de aula indígena  Jussara Marques LOPES – 
Grad/UFGD 
Na escola que não é minha experiências com crianças kaiowá no MS  Ilda Barbosa de Almeida - 
Grad/UFGD 
 

 



A implantação do espanhol na escola brasileira. Situações em diferentes 
estados - Bloco G  Sala 03 
 
Qual é o lugar do espanhol nas escolas de Ensino Médio de Minas Gerais?  Eduardo Tadeu Roque 

Amaral – UFMG (coord.)  e Elizabeth Guzzo De Almeida - UFMG 
A oferta da língua espanhola nas escolas: um estudo dessa inclusão na cidade de Irati/Paraná  Marcela 
de Freitas Ribeiro Lopes - UNICENTRO e Pedro Valdecir Ribeiro – Grad/UNICENTRO 
La implementación de la lengua española en las escuelas de Sergipe  Doris Cristina Vicente da Silva 

Matos - UFS 
Políticas de Implantação de Língua Espanhola em Mato Grosso  Aidir Auxiliadora  Arruda – SEE/MT 
Políticas Públicas e ensino de espanhol como língua estrangeira na região de Londrina: desafios para sua 
implementação  Catya Marques Agostinho de Araujo – Grad/UEL e Amanda Pérez Montañéz - UEL 

 

 
Bolívia em foco: falas, fronteiras, migrações - Bloco G  Sala 04 
 
Caracterización linguistica de los hablantes bolivianos en la frontera con Corumbá   Suzana Vinicia 

Mancilla Barreda – UFMS (coord.) 
Encontro entre o espanhol e o português brasileiro na Praça Kantuta: uma leitura dos enunciados 
veiculados na tradicional feira boliviana  José Maurício da Conceição Rocha – Grad/USP e Adrián Pablo 
Fanjul – USP 
Português e espanhol em contato na fronteira Brasil/Bolívia  Verônica Elizabeth Rivas – PG/UFMS 
Processos fonético-fonológicos em realizações consonantais na fala camba e colla    Rosinete 
Vasconcelos Costa – UNIR 

 

 
Problemáticas específicas de EJA e 3ª idade - Bloco D  Sala 03 
 
La ensenãnza del Español Lengua Extranjera para Estudiantes de EJA del IFSP – Campus Sertãozinho 
Weslei Roberto Cândido – IFSP  (coord.) 
A formação inicial e continuada de professores de Línguas frente às possibilidades de trabalho com a 
Educação de Jovens e Adultos  Aline Bernartt - UTFPR 
La motivación en la enseñanza del español en la mejor edad.  Mari Néli Dória – UEMS - UCDB 
Práticas sociais de leitura em E/LE na Educação de Jovens e Adultos  Luziana de Magalhães Catta Preta 
– Colégio Pedro II – SME-RJ 
Um estudo inicial sobre os ambientes linguísticos para aprendizagem de língua estrangeira na Educação 
de Jovens e Adultos: construções de identidades  Cleonice de Fátima Martins -  Grad/UEPG  e  Djane 
Antonucci Correa - UEPG 

 

 
O Ensino à distância e E/LE, P/LE e inglês - Bloco D  Sala 04 
 
Reflexões sobre a aprendizagem de uma língua estrangeira na modalidade EAD a partir de um olhar 
sobre interações em ambientes virtuais de aprendizagem  Raquel La Corte dos Santos – Universidade 
Metodista (coord.) 
Professor de línguas competente ou não eis a questão?  Anie Gomez Nagamine - UnB 
A formação do professor de língua espanhola, na modalidade a distância, na Universidade Federal do 
Mato Grosso do Sul: um panorama discente do pólo de Rio Brilhante  Roosevelt Vicente Ferreira - EB 
Formação continuada de professores de língua inglesa em ambiente virtual de aprendizagem – 
TELESPYRES  Marli Cichelero – CEFAPRO -MT 
Os Recursos Multimídia Impulsionando os Cursos à Distância  Maria Harumi Otuki de Ponce – Torre de 

Babel 

 

 
E/LE e P/LE para Turismo - Bloco D  Sala 01 
 
Anúncios de hospedagem – uma  atividade de compreensão leitora para guias de turismo  Bianca 

Baptista da Silva – IFF (coord.) 
Espanhol para turismo  Dilma Heloisa Santos – UEPG e Marcia Adriana Schuller – Grad/UEPG 
Extranjerismos y aportuguesamiento de palabras en PLE orientado al turismo  Osvaldo José Casero – 
UNC 



O ensino do espanhol para turismo e a seleção de textos baseada na terminologia da área  Claudia Maria 

Astorino - UFSCar 
Programa de Turismo Cultural Lingüístico  Ciro García -  ASOVELE 
 

 
Discursos nos espaços institucionais de ensino de língua estrangeira - Bloco D  

Sala 02 
 
El poder de la discursividad docente en las clases de español  Flávia Conceição Ferreira da Silva – 
UFRPE (coord.) 
Aprender inglês e aprender espanhol: discursividades em propagandas de cursos de idiomas   Kátia 
Alexsandra dos Santos - UNICENTRO 
Enseñanza de lenguas e integración regional: el español en la escuela media brasileña   Elena A. Valente 
-  UBA  -  UNGS e  Susana Nothstein - UBA  -  UNGS 
O retrato da Hispano-América no livro didático  Érika Gomes Roberto de Menezes – Grad/UNESP 
Relación entre teoría y práctica en las actividades de comprensión y producción oral en libros didácticos 
de español como lengua extranjera dirigidos al Ensino Médio de Brasil  Silvana Salino Ramos Lopes – 
UEL 
 
 



Sessão de comunicações VII  - Sexta-feira, 22 de outubro, 
14h às 16h 
 

 
O aspecto verbal - Bloco A  Sala 03 
 
A significação aspectual da perífrase „estar‟ + gerúndio na variante Argentina do espanhol  Maria 
Mercedes Riveiro Quintans Sebold – UFRJ (coord.) 
A abordagem do aspecto verbal no material produzido para o ensino a distância  Valdecy de Oliveira 

Pontes – UFC  
A questão do aspecto em flexões verbais no passado em língua portuguesa.  Ana Katy Lazare Gabriel – 
PG/PUC-SP 
O valor aspectual verbal veiculado ao Pretérito Perfeito Composto na variante mexicana do espanhol  

Flávia Teixeira Paixão – PG/UFRJ 
Valores temporais-aspectuais do Pretérito Perfecto  Compuesto: o caso de aprendizes falantes de 
Português do Brasil   Rachel Monnier Ferreira – Grad/ UFRJ 

 

 
Comunicação coordenada: Línguas em contato: questões de bilingüismo, 
manutenção e deslocamento lingüístico II -  Mini auditório 
 
O percurso sociolinguístico de uma comunidade de imigrantes alemães no estado de Goiás    Sidney de 

Souza Silva – IFG (coord.) 
Descontinuidade escolar num contexto de bilinguismo português / italiano no sul do Brasil   Carmen Maria 
Faggion - UCS 
A Colônia do Rio Uvá: várias histórias em uma só  Heloísa Augusta Brito de Mello – UFG e Sidney de 

Souza Silva - IFG 
Descontinuidade escolar num contexto de bilinguismo português / italiano no sul do Brasil   Terciane 
Ângela Luchese - UCS 
Práticas letradas em comunidades multilingues/multiculturais    Neiva Maria Jung - UEM 
 

 
Tecnologias e ensino de línguas - Bloco F  Sala 01 
 
Métodos y abordajes: utilización de nuevas tecnologías en la enseñanza del español (LE)  Luciana 
Siqueira Rosseto Salotti – UNIP (coord.) 
¿Cómo trabajar la comprensión lectora y la producción textual por medio de las tecnologías en el aula de 
español como lengua extranjera?  Cristiane Lucia Da Silva – PG/UFP e Maria Auxiliadora Soares Padilha 
- UFP 
La importancia de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el aprendizaje del español 
como lengua extranjera  Cristiane Lucia Da Silva – PG/UFP e Maria Auxiliadora Soares Padilha - UFP 
Português-língua estrangeira  na era das tecnologias de comunicação digital   Rose  Maria Belim Motter – 
PG/UFSC 
Tecnologias de informaçäo e comunicaçäo no ensino de língua e literatura. As TIC e a intertextualidade   

Daniel Horacio López – EET Nº2 Entre Rios e Elsa Silvia Cogonosky – UADER 

 

 
Instrumentos normativos do ensino de línguas no Brasil - Bloco J  Sala 02 
 
La enseñanza de español en Brasil: de dónde venimos y hacia dónde vamos  Valéria Jane Siqueira 
Loureiro – UFS (coord.) 
A política linguística brasileira para as línguas estrangeiras. O que “diz” a legislação educacional?  Elias 
Ribeiro da Silva – PG/UNICAMP 
Condições de produção e silenciamento nos PCN para línguas estrangeiras modernas – LEM  Bartolomeu 

Melo Brito – E.M.E Hévia de Amorim 
Enseñanza del español en las escuelas brasileñas  Ana Lúcia Alborgheti – FMPFM-FIMI, Hélio Oliva do 
Amaral Santade – FMPFM e Maria Suzett Biembengut Santade – FMPFM - FIMI 
Políticas linguísticas e o ensino de língua española   Aline Vieira Bezerra Higino De Oliveira - UFAL 
 

 
Questões de enunciação, texto e discurso - Bloco F  Sala 02 



 
Discurso, cultura e enunciação: o uso do possessivo no português brasileiro  Maria José Nélo - UEMA  
Regina Célia Pagliuchi da Silveira  - PUC-SP (coord.) 
A voz do aluno no texto acadêmico: um estudo sobre a responsabilidade enunciativa  Adriana Morais 
Jales - UERN 
El uso de textos periodísticos como fuente de desarrollo intercultural para el aprendizaje de español como 
lengua extranjera  Mauricio Rodrigo Pinilla Eduardo – Grad/UEL e Cláudia Cristina Ferreira – UEL 
La crítica oportuna del discurso humorístico en la clase de español/le  Ester Myriam Rojas Osorio - 
UNESP 
Modalização x opinião: análise de textos produzidos por alunos de ensino médio  Alcione Tereza Corbari 
– UNIOESTE e Aparecida Feola Sella - UNIOESTE 
 
 
 

Comunicação coordenada: Escolas interculturais bilíngues de fronteira do 
MERCOSUL: da definição de uma política linguística às constantes ações de 
planificação - Bloco F  Sala 03 
 
Assessoria ao Projeto Intercultural Bilíngue de Fronteira do MERCOSUL (PEIBF):  muito além do 
pedagógico.  Ana Paula Seiffert – UFSC  -   IPOL (coord.) 
Estatuto das línguas espanhola e portuguesa no Projeto Escolas Interculturais Bilíngues de Fronteira do 
MERCOSUL: segunda língua ou língua estrangeira?  Karina Mendes Thomaz – PG/UFCC  -  IPOL 
Planificação linguística do Projeto Escolas Interculturais Bilingues de Fronteira e sua  implementação 
Márcia R. P. Sagaz – PG/UFSC   -   IPOL 
A Secretaria Municipal de Educação de Jaguarão: agente de planificação da política linguística do PEIBF 
Mariângela Faria de Faria – SME/Jaguarão 
 

 
Comunicação coordenada: O ensino como trabalho: perspectivas sobre a 
atividade do professor de espanhol - Bloco F  Sala 04 
 
Vozes e práticas tayloristas no trabalho do professor de espanhol em cursos de línguas  Luciana Maria 
Almeida de Freitas - UFF  
E agora, professor? Alunos surdos e ouvintes na aula de espanhol   Elissandra Lourenço Perse – 
PG/UERJ 
Performances identitárias de professor de espanhol em provas de seleção profissional   Fabio Sampaio 
De Almeida – CEFET-RJ 
Aula de espanhol no EM: quem trabalha para quê?   Maria Cristina Giorgi – CEFET-RJ 
Responsabilidade social e produção de atividades no ensino de E/LE   Viviane Conceição Antunes Lima – 

Colégio Pedro II 
 

 
Português e espanhol em gêneros específicos - Bloco F  Sala 05 
 
Las formas nominales en el teatro portugués y español: un recurrido histórico. 
Sabrina Lima de Souza Cerqueira - UnB 

Comunicação coordenada: Construção discursiva do nacional em gêneros comparados 
entre o Brasil e a Argentina. 
Enunciador roquero y nación en transiciones de Brasil y Argentina    Adrián Pablo Fanjul - USP 
A “Buena Onda” da marca Brahma na Argentina. Um investimento para filiar um produto a outros sentidos   

Amanda Fernanda Silva Valentin - PG/USP 
Pipistrela e Recenseamento: o embate entre vozes marginais e disciplinadoras nas letras de tango e de 
samba   Andreia dos Santos Menezes - PG/USP 
Representações de “povo” e de “nação” durante as Copas de 1970 e de 1978 na mídia esportiva no Brasil 
e na Argentina   Marcos Maurício Alves da Silva – PG/USP 
 

 
Instrumentos linguísticos no ensino de língua segunda e estrangeira - Bloco I  Sala 

01 
 
Enseñanza de la gramática española en el enfoque comunicativo. Lengua en uso en la región NEA  Hugo 
R. Wingeyer – UNNE (coord.) 



As diversas vozes que tecem o manual didático reorientação curricular para docentes de francês língua 
estrangeira (RCFLE): um estudo discursivo da posiçao do sujeito  Débora Maciel Cabral - UERJ 
Formar professores na criação de material didático para o ensino do português língua estrangeira em 
âmbitos específicos  Ana Cecilia Pérez - UNC 
Materiais didáticos e formação de professores  Lívia Márcia Tiba Rádis Baptista - UFC 
Português Língua Estrangeira: o livro didático e a formação do professor especialista numa visão 
intercultural Aparecida Regina Borges Sellan – PUC-SP e Maria do Carmo Meireles R. B. Ribeiro – PUC-
SP 
 

 
Contextos específicos para o ensino de línguas - Bloco I  Sala 02 
 
El ofrecimiento del español para estudiantes de cursos técnicos del IFBA/Campus Salvador  Cely dos 
Santos Vianna – IFBA (coord.) 
Centro de Estudos de Línguas: refém de uma política lingüística equivocada  Isis Milreu – CEL- Marília 
Educación en contextos de encierro: enseñanza del portugués en la cárcel de Bower  María Marcela 

Simes - SPC 
Escolas de idioma versus escola pública: uma experiência de aproximações e distanciamentos  Michele 
de Souza – EE Menezes Vieira – SEE-RJ 
O ensino da língua espanhola no Práxis pré-vestibular popular  Vanessa Streb - UFSM 

 
 


